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นารักที่ใหกําลังใจและความชวยเหลือตลอดระยะเวลาของการทําวิทยานิพนธ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความมีน้ําใจ
ของทุกทานที่เปนสวนหนึ่งของความสําเร็จในวันนี้
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การอบรมเลี้ยงดูและการจัดการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัยนั้นมีความสําคัญและเปนที่สนใจ
ในทุ ก ส ว นของโลก องค ก ารต า ง ๆ ในระดั บ นานาชาติ อาทิ อ งค ก ารยู นิ เ ซฟและองค ก าร
สหประชาชาติไดย้ําถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอยางมี
คุณภาพเสมอภาคทุกคน ไดมีหลักฐานที่ชัดเจนจากการวิจัยมากมายที่แสดงใหเห็นถึงผลดีที่
เกิดขึ้นในระยะยาวที่มีตอเด็กจากการไดรับการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูอยางมีคุณภาพ (Curtis
and O'Hagan, 2003)
การจั ด การศึ ก ษาและการอบรมเลี้ย งดู เ ด็ ก ปฐมวั ย มีค วามสํ า คั ญ และตอ งการความ
รับผิดชอบในการจัดเปนอยางยิ่ง สิ่งสําคัญประการหนึ่งคือครูจะตองมีคุณลักษณะที่เหมาะสมที่
สามารถแสดงใหเห็นวามีความรับผิดชอบ ความรูและทักษะตาง ๆ ที่เชื่อมโยงกับระดับพัฒนาการ
ของเด็กและความรูในการจัดโปรแกรมอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางสากลสําหรับการจัด
การศึกษาใหเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ไดระบุถึงความรูความสามารถ คุณลักษณะสวนบุคคล
และคุณลักษณะเชิงวิชาชีพของครูอนุบาล มีความรูเกี่ยวกับการเจริญเติบโต พัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กและประยุกตใชไดอยางเหมาะสมสูการปฏิบัติ มีความรูในการใชพื้นที่ สื่อ อุปกรณ
และเวลาตามลําดับในการปรับใหเหมาะกับความตองการของเด็กและสัมพันธกับโปรแกรมที่ได
ดําเนินการ มีความสามารถในการสื่อสารกับเด็ก เพื่อนรวมงาน และผูปกครอง มีความสามารถ
ในการทํ า งานกั บ เพื่ อ นร ว มงานและเป น เพื่ อ นร ว มงานที่ ดี กั บ บุ ค คลอื่ น สามารถเข า ใจและ
ดําเนินการจัดโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชสื่อการเรียนรูไดอยางหลากหลาย มี
ความสามารถในการสะทอนการปฏิบัติและสรางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม บุคลิกลักษณะสวน
บุคคลประกอบดวยการดูแลเอาใจใสเด็ก ยอมรับ ไวตอความรูสึก เห็นอกเห็นใจ และใหความ
อบอุน มี การเรี ย นรูอยา งตอเนื่ องตลอดชี วิตและสามารถสรา งความเข า ใจที่ดีระหวา งเด็ก กับ
ผูปกครอง (The Association for Children Education International, 2002)
การพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็กนั้น ครูเปนผูมีบทบาท
สําคัญเปนอยางยิง่ Saracho (1984; Curtis, 1996) ไดสรุปบทบาทของครูปฐมวัยดังนี้
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บทบาทในการเปนผูตัดสินใจ (Decision maker) ครูจะตองตัดสินใจเกี่ยวกับเด็ก สื่อการ
เรียนการสอน กําหนดเปาหมายและแหลงเรียนรูตาง ๆ โดยสวนใหญมักจะเปนการตัดสินดวยการ
สะทอนความคิดในสวนเกี่ยวของกับการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
บทบาทในการเปนผูจัดการเรียนการสอน (Organiser of instruction) ครูตองมีการ
วางแผนทั้งระยะยาวและระยะสั้นในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสมแกเด็ก
บทบาทในการเปนผูออกแบบหลักสูตร (Curriculum designer) การทํางานกับเด็ก
ปฐมวัยนั้น ครูจะตองมีการพัฒนาหลักสูตรจากฐานความรูเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก รวมทั้ง
ความตองการของเด็กดวย
บทบาทในการเปนผูวินิจฉัย (Diagnostician) ครูจะตองประเมินจุดแข็งและจุดออนของ
เด็กเพื่อการวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสม
บทบาทในการเปนผูจัดการการเรียนรู (Manager of Learning) ครูเปนผูอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการจัดสิ่งแวดลอมและประสบการณที่มีความเกี่ยวของ
กับเด็กโดยตรง
บทบาทในการเปนที่ปรึกษา (Counseller / advisor) ครูตองมีการปฎิสัมพันธกับเด็ก
อยางมั่นคง โดยมีการสนับสนุนภาวะอารมณและใหแนวทางที่เหมาะสม
บทบาทตาง ๆ ของครูปฐมวัยนับวามีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาการพัฒนาและ
สงเสริมการเรียนรูของเด็ก นอกจากนี้ขอคนพบตาง ๆ จากงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูเสนอวา
บทบาทของครูในปจจุบันมีความแตกตางจากบทบาทในอดีต กลาวคือครูตองไดรับการเตรียม
สําหรับการทํางานกับกลุมของผูเรียนที่มีความหลากหลาย โดยการกําหนดกรอบของปญหาดวย
การคนหา บูรณาการและสังเคราะหขอมูล มีการสรางสรรคแนวทางในการแกปญหาใหม ๆ การ
เรียนรูดวยตนเองและการรวมมือกันทํางาน ครูจําเปนตองมีความรูที่มากขึ้นอยางยั่งยืนและทักษะ
ตาง ๆ ที่หลากหลายมากกวาในปจจุบันเพื่อการพัฒนาการศึกษา (Darling-Hammond,1997;
Branford, Brown and Cocking, 1999)
ประเทศไทยนั้ น ได มี แ นวทางในการพั ฒ นาวิ ช าชีพ ครู แ ละพั ฒ นาครู ม าอย า งต อ เนื่ อ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พุท ธศั ก ราช 2542 ตามมาตรา 52 ได กํ า หนดให มี ร ะบบ
กระบวนการผลิ ต การพั ฒ นาครู คณาจารย และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพ และ
มาตรฐานใหเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยกํากับและประสานสถาบันที่ทําหนาที่ผลิต
และพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอม และมีความเขมแข็งในการ
เตรียมบุคลากรใหม และพัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเนื่อง ใหรัฐจัดสรรงบประมาณและ
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จัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ ทั้งนี้ทางรัฐบาลไดมี
การกําหนดแนวทางการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาวิชาชีพ
อยางเปนระบบไว 2 ระยะ คือ การพัฒนาครูระยะเตรียมการ และการพัฒนาครูระยะยาว โดยมี
การวางระบบการพัฒนาและสงเสริมครูใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง (สมหวัง พิธิยานุวัฒน,
2545)
ประสบการณของครูปฐมวัยมีความแตกตางในลําดับขั้นของการพัฒนาวิชาชีพ Kate
(1977) อธิบายวา ครูที่เริ่มตนทํางานใหม ๆ ใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมประจําวันแบบวัน
ตอวันในชั้นเรียนใหสํ าเร็จ และบอยครั้ งที่ประสบการณตาง ๆ ทํา ใหเกิ ดความกังวลเกี่ยวกั บ
ความสามารถของตนเองเมื่อตองพบกับชั้นเรียนที่ทาทายและเผชิญกับความเปนจริง ระหวางขัน้ นี้
ครูใหมตองการการสนับสนุน ความเขาใจ การสงเสริม ความสะดวกสบายและการใหแนวทาง
ความตองการเหลานี้สามารถไดรับการตอบสนองโดยครูที่มีประสบการณ หรือ ศึกษานิเทศก
สําหรับครูที่มีประสบการณจะมีขั้นของการพัฒนาวิชาชีพทั้งขั้นของการเริ่มใหม หรือขั้นที่มีความ
พรอมแลว คือ การมีความมั่นใจในทักษะตาง ๆ ของตนแตเบื่อหนายกับการทําซ้ําในสิ่งเดิม ๆ
ครูที่มีประสบการณจะมีการสะทอนความคิดมากขึ้นและสนใจขอบเขตของความรูและทักษะเชิง
วิชาชีพที่กวางขึ้น ครูเหลานี้อยูในขั้นที่จะไดรับประโยชนจากประสบการณที่มีโอกาสไดทาํ งานเปน
เครือขายกับเพื่อนรวมงาน และการตรวจสอบปญหาและประเด็นตาง ๆ ในชั้นเรียนและสาขา
การศึกษาปฐมวัย (Piavia & others, 2003)
Beeby (อางถึงใน Maxwell 1999) กลาววา การพัฒนาบุคลากร เปนหนึ่งในกระบวนการ
หลาย ๆ อยาง ของโรงเรียนที่มุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวก ดวยการปรับปรุงความรู ทักษะ
และเจตคติครู ซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะมีผลตอระบบของการศึกษา เพราะปจจัยสําคัญ
ของการพัฒนาการศึกษาคือ 1) ระดับของการศึกษา (General education) ของครูในระบบ
การศึกษา 2) จํานวนและประเภทของการฝกอบรมที่ครูไดรับระหวางการปฏิบัติงาน และปจจัยที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของครูดวย กลาวคือครูคนใดก็ตามจะมีการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ
หรือไม จะขึ้นอยูกับ 1) ความสามารถในการปฏิบัติงาน (Ability) หมายความวาครูคนนั้นไดรับ
การศึกษาและการฝกอบรมเพิ่มเติมทางวิชาชีพมากนอยเพียงใด มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
เพียงใด 2) ระดับที่จะเปลี่ยนแปลงไดอีก (Capacity to change) หมายความวาขณะนี้ครูคนนัน้
ปฏิบัติงานอยูในระดับใด หากผลการปฏิบัติงานยังหางไกลเปาหมาย ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาทาง
วิชาชีพไดอีกมาก แตหากเปนครูที่มีระดับผลการปฏิบัติงานสูงมากอยูแลวก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
ไดอีกนอย
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ในการพัฒนาวิชาชีพ จะตองไดรับการเตรียมอยางตอเนื่องในความกาวหนาและการ
พัฒนาระหวางการทํางาน ใหมีการเพิ่มระยะเวลา ประสบการณที่หลากหลาย รูปแบบชีวิตและ
วัฒนธรรมที่แตกตางของกลุมคนทํางาน การจัดการศึกษาใหแกผูใหญตองมีความแตกตางจากรูป
แบบเดิมที่ครูเปนเชน ผูจัดเตรียมความรูและผูเรียนเปนฝายรับ วิธีการและเทคนิคนั้นตองมี
จุดเริ่มตนจากประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับมากอน เชื่อมโยงระหวางมโนทัศนและการปฏิบัติ และ
สงเสริมการสะทอนความคิดและเชื่อมตอความรูจากสถานการณหนึ่งไปสูสถานการณอื่น ๆ ซึ่ง
เปนกระบวนการเรียนรูที่สําคัญยิ่ง (Lanlard, 1995) จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ทําใหรูปแบบของการพัฒนา ไมอาจอาศัยแนวทางการ
พัฒนาด ว ยการฝก อบรม (Training)
ที่แมสําคั ญจํา เปน แตก็ไมเ พีย งพอ ทํา ใหต องมี ก าร
ปรับเปลี่ยนแนวคิด แนวปฏิบัติในการพัฒนาบุคคลในองคกรที่ตองคํานึงถึงการเรียนรูและการ
พัฒนาศักยภาพของบุคคลอีกดวย (สุชาดา รังสินันท, 2545)
ในการพัฒนาวิชาชีพครูนั้น ตองการแนวทางที่ชวยใหครูเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยาง
ยั่งยืนโดยสามารถพัฒนาตนเองไดในบริบทของการทํางานจริง ทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการ
สรางแนวทางการพัฒนาครู โดยสนใจในการพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฎิบัติผสานการ
ชี้แ นะ ที่มี ฐานจากแนวคิดการเรีย นรูจากการปฏิ บัติและการชี้แนะมาเปน หลัก ในการพั ฒ นา
กระบวนการ
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning - AL) เกิดจากการริเริ่มของ Reg Revans
นักฟสิกสชาวอังกฤษผูที่ไดชื่อวาเปนบิดาของการเรียนรูจากการปฏิบัติ โดยไดคิดคนขึ้นในชวง
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวทศวรรษ 1920 ที่ประเทศอังกฤษ (McGill and Brockbank, 2004)
จากการทํางานเปนผูจัดการของเหมืองถานหิน Revans ไดคนพบวาเทคนิคตาง ๆ ในการอบรม
ที่ทํากันโดยทั่วไปหรือองคความรู ตาง ๆ ไมสามารถแกปญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วที่
เกิดขึ้นในการทํางานได องคกรไมไดเรียนรูและสรางการเปลี่ยนแปลงตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
แนวคิดของ Revans ไดพัฒนาจากการปฏิบัติและการเรียนรูของกลุม การถามคําถาม การสะทอน
ความคิดและการสรางความรูใหม (Sillis and Jone, 2002)
การเรียนรูจากปฏิบัติเปนการคิดและการลงมือปฏิบัติ การพัฒนาบุคคลผานการทํางาน
กับกลุมการเรียนรู วิธีการที่บุคคลหนึ่ง ๆ สามารถสะทอนความคิดจากการทํางานและชีวิตของ
ตนเองดวย มุมมองของการสรางสิ่งตาง ๆ ใหเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง การเรียนรูจากการปฏิบัติ
เปนการเปดโอกาสใหใชวิธีการที่สามารถทําไดในการเรียนรูอยางเทาเทียมกับการไดรับและการ
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สงเสริมทักษะตาง ๆ โดยการเรียนรูจากการปฏิบัติเปนการปรับเปลี่ยนแนวการเรียนรูจากการ
ฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the job training) มาเปนการเรียนรูในขณะปฏิบัติงาน (on the
job learning) ผานความรวมมือ (Collaboration) การสื่อสาร (Communication) และความเอา
จริงเอาจัง (Commitment) ของสมาชิกของกลุม การเรียนรูจากการปฏิบัติจะใหความสําคัญกับ
ประเด็นที่กลุมคิดวาเปนปญหาหรืออุปสรรคจริงในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายควรแกการ
พิจารณาแกไข ดังนั้นขอบเขตของการศึกษาจะแคบและชัดกวา สมาชิกกลุมตองสมัครใจเรียนรู
เพื่อแกไข ตองพัฒนาตนเพื่อเขาไปดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ไมใชเพียงแตคิดหรือรอ
ผูเชี่ยวชาญมาแกไขปญหาให (วีระวัฒน ปนนิดามัย;สุชาดา รังสินันท, 2545)
การเรียนรูจากการปฏิบัตินั้นสามารถที่จะชวยแกไขปญหาที่มีความซับซอนและแสดงให
เห็นถึงนัยสําคัญในการเพิ่มคุณภาพของบุคลากร ทีมงานและการเรียนรูภายในองคกรไดอยาง
รวดเร็ว โดยองคประกอบสําคัญของการเรียนรูจากการปฏิบัติที่สําคัญมีทั้งหมด 6 องคประกอบ
ไดแก ปญหาหรืองาน (a problem or task) กลุม (a group) กระบวนการสืบสอบสะทอน
ความคิด (the reflective inquiry process) การปฏิบัติ (action) การเรียนรู (learning) และการ
ชี้แนะ (an action learning coach) (Marquardt and Waddill, 2004) กระบวนการเรียนรู
จากการปฎิบัตินั้นใหความสําคัญกับการเรียนรูของแตละบุคคลและปญหาที่เกิดขึ้นในบริบทของ
การทํางานจริง ทั้งนี้ Revan ไดมีการนําเสนอสมการแหงการเรียนรูของการเรียนรูจากการปฎิบัติ
วาประกอบดวย L = P + Q ซึ่ง P (Programmed) หมายถึง ความรู คําสอน คําชีแ้ นะแบบดัง้ เดิม
ที่กําหนดไวเปนแนวทาง Q (Questioning) หมายถึง มุมมองที่ไดจากการซักถาม การคิด
ใครครวญ โดย Marquardt ไดเพิ่มเติมสมการใหชัดเจนและเปนระบบมากขึ้น และมีการเพิ่ม
องคประกอบของสมการ ดังนี้ L = P + Q + R + I + R ซึ่ง R (Reflection) หมายถึง การสะทอน
ความคิดและ I (Implementation) หมายถึง การดําเนินการแกไข ทดลองเพื่อเรียนรู ประโยชนของ
การเรียนรูจากการปฏิบัติที่สําคัญกลาวคือ ชวยในการแกปญหาการทํางานที่ยากและทาทายโดย
สรางความเชี่ยวชาญใหแกผูปฏิบัติ ชวยสรางทีมการทํางานที่เหนียวแนน รวมกันแกไขปญหา
อยางตรงจุด ประหยัด คุมคา พัฒนาระบบการคิด การเรียนรูรวมกันใหเกิดความคิดสรางสรรค
การสร า งสายสั ม พั น ธ การสื่ อ สารที่ ดี และภาวะผู นํ า ในองค ก ร สร า งวั ฒ นธรรมการทํ า งานที่
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี มีสวนชวยในการปรับเปลี่ยนบทบาทของนักพัฒนา
บุคคล ใหเ ขาสู บทบาทของผูมีสวนรวมผลัก ดันการเปลี่ยนแปลง เปน ผูใหคํ าปรึกษา แนะนํา
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาได (วีระวัฒน ปนนิดามัย;สุชาดา รังสินันท, 2545)
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วัฒนธรรมการเรียนรูเดิมของสังคมไทย มีลักษณะรอรับ ชอบฟงแลววิจารณ รับคําสั่งไป
ปฏิบัติ ทําแลวไมชอบคิดใครครวญ และมีวัฒนธรรมการเรียนรูขององคกรที่เนนเบื้องบนคิด-สั่ง
ขางลางเปนฝายทํา ผูออนอาวุโสที่สุดในกลุมรับภาระงานมากในการคิดเขียน เปนผูรายงาน
(วีระวัฒน ปนนิดามัย;สุชาดา รังสินันท, 2545) ซึ่งการเรียนรูจากการปฎิบัติจะเนนความเสมอ
ภาคเทาเทียม ทุกคนเปนสวนสําคัญและสวนหนึ่งของการเรียนรูรวมกัน ทําใหปรับเปลี่ยนบทบาท
ของคนในองคกรใหมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น รวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและปญหาของ
องคกรควบคูไปกับการเรียนรู ดวยวัฒนธรรมการเรียนรูและการทํางานแบบเดิมของคนไทยที่อาจ
ไมสัมพันธกับกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติที่ทุกคนมีความเสมอภาค ตองแสดงความคิดเห็น
ตองตัดสินใจในการดําเนินการดวยตนเองและในขณะเดียวกันตองเคารพความคิดเห็นของบุคคล
อื่น มีการคิดใครครวญเมื่อไดลงมือปฎิบัติและหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีกวาเดิม เพื่อใหบุคคลมี
การเรียนรูดวยตนเองได ทางผูวิจัยจึงไดนําการชี้แนะมาผสานเขาเปนสวนหนึ่งในกระบวนการ
เรียนรูจากการปฎิบัติทั้งนี้เพื่อใหเกิดความกลมกลืนในการปรับเปลี่ยนไปสูวัฒนธรรมการเรียนรู
และการทํางานใหม
การชี้แนะเปนกระบวนการของบุคคลที่เรียกวา ผูชี้แนะ สรางความสัมพันธกับบุคคลอื่นที่
ชวยใหเขาเรียนรูไดงายขึ้น ผูชี้แนะชวยใหบุคคลไดบรรลุเปาหมายการทํางานในระดับทีส่ งู ขึน้ กวาที่
เป น อยู กระบวนการนี้ เ ป น การสร า งให บุ ค คลมี ค วามเข ม แข็ ง ขึ้ น ภู มิ ใ จในตนเอง แสดง
ความสามารถซึ่งเปนผลตอการทํางานที่จะตามมากระบวนการชี้แนะจึงเปนกระบวนการเสริมพลัง
อํานาจ (empowering process) O'nail and Lamm (2000) พบวาการเรียนรูที่มีการชี้แนะใหผล
ดีกวาการเรียนรูตามลําพัง และการเรียนรูที่มีผูชี้แนะเพียงคนเดียวจะทําใหไดรับโอกาสนอยกวา
ในการปฏิสัมพันธกับผูอื่นและเรียนรูการทํางานเปนทีม ปฏิสัมพันธเริ่มแรกของการเรียนรูที่มีการ
ชี้แนะเกี่ยวของกับการเรียนรูจากการปฏิบัติเปนกลุม ผูชี้แนะสามารถใชทักษะที่หลากหลายใน
การทํางานกับกลุมที่ชวยใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน ทักษะในการใหคําปรึกษาอยางเปน
กระบวนการไดรับการพิจารณาวาเปนสวนที่สําคัญของการเรียนรูที่มีการชี้แนะ โดยเพิ่มเติมให
ผู เ รี ย นที่ เ รี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ ไ ด รั บ การเรี ย นรู ใ นระดั บ ที่ ลึ ก มากขึ้ น จะทํ า ให ร ะดั บ ของการ
เปลี่ยนแปลงบรรลุผลและเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูที่แสดงใหเห็นจากผูที่เขารวม สิ่งที่
เพิ่มเติมประกอบดวยการใหการสนับสนุน การสะทอนความคิดที่ทําใหบรรลุผลสําเร็จและการ
สะทอนความคิดอยางมีวิจารณญาณ ความทาทายในการตั้งสมมติฐานของกลุม และการคนหา
ใหกลุมไดมีการเรียนรูจากประสบการณดวยตนเอง การชี้แนะตองการการดูแลปฏิสัมพันธโดยใช
ทักษะการใหคําปรึกษาอยางเปนกระบวนการและสิ่งอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
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คุณลักษณะสําคัญที่สงผลตอการกระทําของบุคคล ความตั้งใจ การใชความพยายามที่
จะนํ า ไปสู ผ ลสํ า เร็ จ ในการกระทํ า คื อ การรั บ รู ค วามสามารถของตน (Self-efficacy)
ที่
นอกเหนื อ ไปจากความรู ความสามารถและทั ก ษะที่ บุ ค คลมี อ ยู ซึ่ ง หากบุ ค คลมี ค วามรู
ความสามารถและทักษะแตคิดวาตนไมมีความสามารถก็ไมอาจประสบความสําเร็จในการทํางาน
ได และการรับรูความสามารถของตนที่แตกตางกันสามารถสงผลตอคุณภาพการแสดงออกที่
ต า งกั น แม ว า ความสามารถจะเท า กั น จึ ง อาจกล า วได ว า การรั บ รู ค วามสามารถของตนมี
ความสําคัญเทากับความสามารถหรือมากกวาความสามารถก็ได (Bandura,1997) การประกอบ
วิชาชีพครูใหประสบความสําเร็จก็เชนเดียวกัน การรับรูความสามารถของตนของครู (Teacher
self-efficacy) เปนสิ่งสําคัญในการบงชี้คุณภาพทางการสอน Woolfolk and Hoy (1990;
Henson, 2001) กลาววา นักวิจัยหลายทานไดพบวามีคุณลักษณะของครูเพียงไมกี่ประการที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมหรือการเรียนรูของนักเรียน และหนึ่งในนั้นคือการรับรูความสามารถ
ของตนของครูที่เปนคุณลักษณะสําคัญที่สงผลพฤติกรรมและการเรียนรูของนักเรียน
ครูที่รับรูความสามารถของตนสูงจะเชื่อวาตนสามารถชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและ
ประสบความสําเร็จในการเรียนได มีการคาดหวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงจาก
ความคิดความเชื่อนี้จะนําไปสูพฤติกรรมการแสดงออกของครูในทางบวก เชน ความมุงมั่นในการ
สอน การพัฒนากิจกรรมใหมีความทาทาย การสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนรูและกระตุนให
นักเรียนแตละคนมีความสนใจในการเรียน ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูง ในขณะที่ครูรับรูความสามารถของตนเองต่ํา จะขาดความมุงมั่น ทอแทในการ
ปรับปรุงพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียน ไมแนใจในความสามารถของตนที่จะจัดการกับ
ชั้นเรียน ควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนอยางเขมงวดและลงโทษนักเรียนมากกวาครูที่รับรู
ความสามารถของตนเองสูง ซึ่งมีแนวโนมที่จะใชการโนมนาวใจเด็กมากกวา (Gimbon and
Dembo, 1984. 1985; Ashton and Webb, 1986: Warren and Payne, 1997;จรินทร วินทะไชย,
2541)
การรับรูความสามารถของตนของครูจึงเปนคุณลักษณะสําคัญประการหนึ่งที่สงผลใหครูมี
แนวโนมที่จะพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องและสงผลดีตอตัวเด็ก ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะ
พัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรูความสามารถของ
ตนของครูอนุบาล ทั้งนี้เพื่อใหการเกิดแนวทางการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูของครูอนุบาลให
ครูมีการรับรูความสามารถของตนมากขึ้น พัฒนาตนเองและวิชาชีพครูไดดียิ่งขึ้น
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กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัตินั้นใหความสําคัญกับปญหาหรืองานที่เปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนใหเกิดการเรียนรูและการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ ปญหาที่นํามาสูการเรียนรูเปนปญหาที่
เกิดขึ้นทั้งในภาพรวมโดยทั่วไป และปญหาที่เกิดขึ้นในองคกรและตัวบุคคล หากมีการประสานให
มีจุดรวมเดียวกันจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง ทั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลเบือ้ งตน
เกี่ ย วกั บ ป ญ หาที่ ค รู อ นุ บ าลพบในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เตรี ย มข อ มู ล สํ า หรั บ การทํ า วิ จั ย ครั้ ง นี้
เนื่ อ งจากกระบวนการเรี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ ผ สานการชี้ แ นะให ค วามสํ า คั ญ กั บ ป ญ หาที่ เ ป น
จุดเริ่มตนของการเรียนรู การแสวงหาความรู และการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให
ประสบผลสําเร็จควบคูกับการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง
โดยปญหาที่จะนํามาศึกษาใน
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจะตองเปนปญหาที่มีความสําคัญในภาพรวมทั่ว ๆ ไป และ
ปญหาที่ผูเขารวมกระบวนการประสบกับตนเอง ผูวิจัยจึงไดสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของครูอนุบาลที่เขาอบรมในหัวขอที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัยที่ผูวิจัยไดมีโอกาสรวมเปน
วิทยากรในปการศึกษา 2547 โดยการจัดอบรมทุกภาคของประเทศไทยภาคละ 1 จังหวัด พบวา
ปญหาดานการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู เปนปญหาหนึ่งที่มีความสําคัญในอันดับตน ๆ
จากนั้นผูวิจัยไดทําการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับปญหาการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัยจากผูเขารับการอบรมในหัวขอการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ที่จัด
ขึ้นที่โรงเรียนเกษมพิทยา โดยมีวิทยากร คือ ดร.วรนาท รักสกุลไทย และ ผศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
ซึ่ ง ผู เ ข า รั บ การอบรมเป น ครู แ ละผู บ ริ ห ารที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานศึ ก ษาปฐมวั ย โดยตรงและมี
ประสบการณในการทํางานตั้งแต 1 – 16 ป ปญหาที่พบในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู
สามารถสรุปไดทั้งปญหาการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู
การขาดความมั่นใจที่จะเลือกใชวิธีการประเมินและเกณฑการประเมินที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑการประเมินและเครื่องมือที่ใชใน
การประเมิน จํานวนเด็กมีมากทําใหไมสามารถวางแผนการประเมินไดอยางเหมาะสม การ
สื่อ สารกั บ ผู ป กครองเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ของเด็ ก ที่ ไ ด จ ากการประเมิ น ไม ต รงกั บ ความคิ ด เห็ น ของ
ผูปกครอง
จากปญหาและขอมูลที่ผูวิจัยไดศึกษาทําใหผูวิจัยมีความตองการที่จะทําการวิจัยโดยการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฎิบติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรูความสามารถของ
ตนของครู ในบริบทที่เกี่ยวของกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล โดย
กระบวนการเรียนรูจากการปฎิบัติผสานการชี้แนะนั้นจะสามารถเชื่อมโยงความรูสูความเขาใจและ
การปฏิบัติที่ไดผล เนื่องจากมีการสรางกลุมการเรียนรูและทีมการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีการ
วางแผนการปฏิบัติ การสะทอนความคิดและการชี้แนะที่ทําใหครูพัฒนาตนเองไดมากขึ้น และเนน
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ที่การเรียนรูและการทํางานในบริบทจริงเพื่อแกไขปรับปรุงปญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทํางานของครู
ที่ครูเผชิญใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทําใหครูมีโอกาสประสบความสําเร็จในการทํางาน ซึ่ง
สามารถสงผลใหครูมีการรับรูความสามารถของตนของครูมากขึ้นได อีกทั้งสงผลตอความสามารถ
เชิงวิชาชีพที่เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานอยางไดผล
Henson and Chamber (2003) ไดศึกษาบุคลิกภาพที่เปนตัวทํานายการรับรู
ความสามารถของตนของครูและการควบคุมชั้นเรียน พบวา การรับรูความสามารถของตนของครู
มีความสัมพันธเชิงบวกกับบุคลิกภาพแบบแสดงตัว (extrovert) มากกวาบุคลิกภาพแบบแสดงตัว
ทั้งนี้ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปฏิสัมพันธระหวางกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ
ผสานการชี้แนะกับบุคลิกภาพของครู ทั้งบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัวที่มีตอการรับรู
ความสามารถของตนของครู เนื่องจากเพื่อใหไดขอมูลความสัมพันธของบุคลิกภาพกับการรับรู
ความสามารถของตนของครูเมื่อผานกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ เพื่อใหได
ขอมูลของบุคลิกภาพกับการรับรูความสามารถของตนของครูเมื่อผานกระบวนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติผสานการชี้แนะ
กระบวนการดังกลาวสามารถเอื้อตอการพัฒนาตนเองของครูเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยาง
ยั่งยืนและการพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งการทําวิจัยครั้งนี้ผลของการวิจัยจะเปนสิ่งยืนยัน และเปน
แนวทางหนึ่งที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาครูซึ่งเปนบุคลากรสําคัญทางการศึกษาและองคกร
ทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยางยั่งยืนได
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรู
ความสามารถของตนของครู
2. ทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะที่
พัฒนาขึ้น
2.1 ศึกษาผลของการใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการสอนชีแ้ นะทีม่ ตี อ
การรับรูความสามารถของตนของครู และเปรียบเทียบผลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
2.2 ศึกษาผลของการใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการสอนแนะที่มีตอ
ความสามารถของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู และเปรียบเทียบผลระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม
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2.3 ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะกับ
บุคลิกภาพของครู 2 แบบ คือ แบบเก็บตัวและแบบแสดงตัวที่มีตอการรับรูความสามารถของตน
ของครู
2.4
หาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะจาก
ตั ว บ ง ชี้ ด า นการรั บ รู ค วามสามารถของตนของครู แ ละความสามารถของครู ใ นการประเมิ น
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
สมมติฐานการวิจัย
การตั้งสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ มีที่มาจากการพิจารณาขอมูลตอไปนี้
การเรียนรูจากการปฏิบัติและการชี้แนะ เปนแนวคิดที่มุงใหเกิดการพัฒนาตอผูเขารวม
โดยเนนที่การแกปญหาที่เกิดจากการทํางานที่คนพบดวยตนเอง หาวิธีแกไขปญหาไดผลสําเร็จ
และเรียนรูจากการปฏิบัติผานการสะทอนความคิดทีมีกลุมสนับสนุน ทําใหเกิดการเรียนรูที่ไดใน
สวนของความรู ความสามารถและวิธีการเรียนรู โดยมีผูชี้แนะใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง ทํา
ใหไดรับประสบการณที่ประสบผลสําเร็จสงผลตอการเสริมสรางการรับรูความสามารถของตนของ
ครู Buterfield (1999) ไดทําการวิจัยแบบกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูจากการปฏิบัติ โดย
ศึกษาการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทั้งดานการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพ
พบวา ผูเรียนเปนรายบุคคลสามารถประยุกตใชความรูใหมของตนเองในการแกปญหา ลงมือ
ปฏิบัติไดจริง โดยครูและที่ปรึกษาเห็นถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นและความกาวหนาทางวิชาชีพ
สิ่งที่เห็นไดชัด คือ มีการถามคําถามดวยความเขาใจที่ลึกซึ้ง การเรียนรูและการประยุกตใชเกิดขึ้น
อยางเปนทางการและเปนอิสระ การติดตามผูเรียนพบการสรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติที่ตอบสนองตอความตองการในทันที โดยการประยุกตใชจะเกิดขึ้นนอยถาขาดผูชี้แนะที่
เปนองคประกอบสําคัญในโปรแกรม นอกจากนี้ Van Schuyver (2004) ไดศึกษาดวยวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพโดยการสํารวจประสบการณการเรียนรูที่ไดรับของนักศึกษาปริญญาโทที่เขารวมใน
โปรแกรมการเรียนรูจากการปฏิบัติที่ Virginia Commonthwealth University และ Georgia State
University โดยใหรายงานสิ่งที่ไดเรียนรู การคนพบการเรียนรูที่เกิดขึ้น วิธีการเรียนรูที่เกิดขึ้น
และการประยุกตใชความรูใหมในการทําโครงการ การทํางานหรือการพัฒนาตนเอง และประเภท
ของการเรี ย นรู ที่นั ก ศึ ก ษาได รับ ประสบการณ จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได ค น พบสิ่ ง สํ า คั ญต า ง ๆ
ประกอบดวยหลักฐานที่สมาชิกแตละคนไดรายงานประสบการณการเรียนรูในชวงของการเรียนรู
จากการปฏิ บั ติ พบว า การเรี ย นรู ที่ เ กิด ขึ้ น เกิ ด อย า งเป น ระบบและเป น กระบวนการที่ มี อิ ส ระ
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โดยเฉพาะการไดเรียนรูจากการถามคําถามที่ลึกซึ้ง ไดเรียนรูวิธีการเรียนรู และพบวา การเรียนรู
จากการปฏิบัติเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาบุคคลและองคกร เชนเดียวกับ ประจวบ แหลม
หลัก (2547) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรูทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
โดยใชแนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานที่ปฏิบัติงานอยูใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง โดยกระบวนการเรียนรูแบงเปน 8
ขั้นตอนหลักคือ การเตรียมความพรอม การปฐมนิเทศ การระบุปญหาที่แทจริง การคนหาสาเหตุ
ของปญหา การคนหาและตัดสินทางเลือกในการแกปญหา การจัดทําแผนปฏิบัติ การดําเนินการ
ตามแผน และการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน หลังการทดลองแลว อสม. มีความรูเรื่องโรคความดัน
โลหิตสูง มีทักษะในการคัดกรองและดูแลผูปวย และสามารถคัดกรองกลุมเสี่ยงในเขตรับผิดชอบ
สูงกวากอนดําเนินการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อีกทั้งณณิชา แซยอง (2543) ไดทําการวิจัยเรื่อง
ผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุมยอโดยการชักจูงดวยคําพูดรวมกับการอนุมานสาเหตุดานผลการ
เรียนตอการรับรูความสามารถของตนทางดานวิชาการและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
พยาบาล
ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองทั้งสองกลุมมีคะแนนการรับรูความสามารถของตน
ทางดานวิชาการของพยาบาลสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตไมมี
ความแตกต า งกั น ระหว า งกลุ ม ทดลองทั้งสอง
และจากการเปรี ย บเที ย บคะแนนการรับ รู
ความสามารถของตนทางดานวิชาการของพยาบาล โดยการทดสอบคา student’s t พบวา ระยะ
หลังการทดลองมีคะแนนการรับรูความสามารถของตนทางดานวิชาการของพยาบาลสูงกวาระยะ
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตคะแนนสัมฤทธิผลทางการเรียนของทั้ง
สามกลุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ และอรุณี สําเภาทอง (2537) ทําการวิจัยเรื่องการ
เสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษาโดยใชกระบวนการฝกอบรมแบบเนนการชี้แนะ
พบวา เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความรูความเขาใจเรื่องที่ฝกอบรมระหวาง กอนและหลังการ
ฝกอบรมพบวากลุมตัวอยางที่ไดรับการชี้แนะมีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงกวา สามารถคงความรู
ทักษะและเจตคติหลังจากการอบรมกวากลุมที่ไมไดรับการชี้แนะที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญ
จากงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยตั้งสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้วา
1. หลังจากการเขารวมกระบวนการการเรียนรูจากการปฏิบัติการผสานการชี้แนะ
คาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูความสามารถของตนของครูและความสามารถของครูในการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม
2. หลังจากการเขารวมกระบวนการการเรียนรูจากการปฏิบัติการผสานการชี้แนะ
คาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูความสามารถของตนของครูและความสามารถของครูในการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลของกลุมทดลองสูงกวากอนทดลอง
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3. มีปฏิสัมพันธระหวางกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะกับบุคลิกภาพ
ของครู 2 แบบ คือ แบบเก็บตัวและแบบแสดงตัวทีม่ ีตอการรับรูความสามารถของตนของครู
4.
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูจาการปฏิบั ติผสานการชี้แนะ คือ เมื่อใช
กระบวนการฯ ครูผูเขารวมไมนอยกวารอยละ 90 มีผลคะแนนการรับรูความสามารถของตนและ
คะแนนความสามารถในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูไมนอยกวารอยละ 80 ของการ
ประเมิน
ขอบเขตการวิจัย
1. การวิจัยนี้เปนการศึกษาผลของการใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการ
ชี้ แ นะที่ มี ต อ การรั บ รู ค วามสามารถของตนของครู แ ละความสามารถของครู ใ นการประเมิ น
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล โดยกําหนดการศึกษาในบริบทของการประเมิน
พั ฒ นาการและการเรี ย นรู ข องเด็ ก วั ย อนุ บ าลตามเกณฑ ม าตรฐานของสมาคมแห ง ชาติ เ พื่ อ
การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย (NAEYC, 2003) ประกอบดวย 1) การเขาใจเปาหมาย ประโยชน
และการปฏิบัติในการประเมิน 2) การสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐาน การใชเครื่องมือและวิธีการ
ประเมินผลที่เหมาะสม 3) การประเมินดวยความรับผิดชอบ 4) การเปนหุนสวนในการรวม
ประเมินกับครอบครัวและผูที่มีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ
2. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนครูอนุบาลระดับชั้นปที่ 1-3 จํานวน 60 คนของ
โรงเรียน 10 แหง ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก
3.1.1 ตัวแปรจัดกระทํา คือ กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
3.2.2 ตัวแปรลักษณะ คือ บุคลิกภาพ แบงเปนแบบแสดงตัวและแบบเก็บตัว
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก การรับรูความสามารถของครู และความสามารถของครูใน
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
4. ระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง รวม 12 สัปดาห
ขอตกลงเบื้องตน
1. กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เปนกระบวนการ
ที่มีผูชี้แนะเปนผูอํานวยความสะดวกและใหการชี้แนะกับกลุมการเรียนรูและผูเขารวมกระบวนการ
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โดยในการวิจัยครั้งนี้ระหวางการทดลองใชกระบวนการ ผูวิจัยทําหนาที่เปนผูชี้แนะในกระบวนการ
นี้ ซึ่ ง คุ ณ สมบั ติ ข องผู ชี้ แ นะจะต อ งเป น ผู ที่ มี ค วามรู ใ นเนื้ อ หาที่ ใ ช ใ นกระบวนการเรี ย นรู แ ละ
ความสามารถในการชี้แนะ
2. ในการทํางานของครูอนุบาลนั้น มีความเกี่ยวของทั้งในเรื่องของหลักสูตร การจัด
ประสบการณการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียนรูและการประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรู ซึ่งมีความเกี่ยวของสัมพันธกันและสงผลกระทบตอกัน แตในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษา
ปญหาของครูอนุบาลพบวาดานการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลเปน
ปญหาสําคัญ จึงไดนํามาใชเปนเนื้อหาของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
การเรี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ หมายถึ ง การเรี ย นรู แ ละการสะท อ นความคิ ด จาก
ประสบการณอยางตอเนื่องเปนรายบุคคลผานกลุมการเรียนรูที่มี ในประเด็นที่สนใจศึกษารวมกัน
ดวยการสรางสรรคทางปญญาพรอมทั้งการลงมือปฏิบัติจริงภายใตสถานการณและบริบทของการ
ทํางานในชวงระยะเวลาหนึ่ง
การชี้ แ นะ หมายถึ ง การให ค วามช ว ยเหลื อ และจั ด กิ จ กรรมต า ง ๆ ของผู ชี้ แ นะ ที่ มี
เปาหมายเพื่อพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงทางความคิดจากสภาพที่เปนอยูไปสูสภาพที่พึงปรารถนา
ผานกระบวนการทางปญญาดวยการสรางความไววางใจและการใชเครื่องมือทางภาษาในการกอ
รูปทางความคิดและการพัฒนาศักยภาพในการแกปญหาดวยตนเองของผูรับการชี้แนะ การให
คําแนะนําของผูชี้แนะที่มีความรู ความเขาใจและมองเห็นแนวทางในการสงเสริมพัฒนาครูแตละ
คนและกลุมการเรียนรู และการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางเพื่อนครูที่ความรู ความเขาใจและ
ประสบการณมากกวา โดยเนนการใหความชวยเหลือเพื่อมอบอํานาจใหครูไดมีแนวทางในการ
พัฒนาดวยตนเอง
การเรียนรูจากการปฏิบัติการผสานการชี้แนะ หมายถึง การเรียนรูและการสะทอน
ความคิดจากประสบการณอยางตอเนื่องเปนรายบุคคลผานกลุมการเรียนรูในประเด็นที่สนใจ
ศึกษารวมกัน ดวยการสรางสรรคทางปญญาพรอมทั้งการลงมือปฏิบัติจริงภายใตสถานการณและ
บริบทของการทํางานในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยมีผูชี้แนะใหความชวยเหลือหรือจัดกิจกรรมตาง ๆ
ตลอดระยะเวลาการของการเรี ย นรู แ ละค อ ย ๆ ลดบทบาทลงที่ มี เ ป า หมายเพื่ อ พั ฒ นาหรื อ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดจากสภาพที่เปนอยูไปสูสภาพที่พึงปรารถนา ผานกระบวนการทาง
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ปญญาดวยการสรางความไววางใจและการใชเครื่องมือทางภาษาในการกอรูปทางความคิดและ
การพัฒนาศักยภาพในการแกปญหาดวยตนเองของสมาชิกกลุมการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ หมายถึง ขั้นตอนในการเรียนรู
ของครูที่ไดจากการผสานแนวคิดระหวางการเรียนรูจากการปฏิบัติและการสอนแนะและปรับปรุง
กระบวนการเรียนรูโดยใชวงจร PDCA เปนกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนเรียนรูในบริบทและ
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานในสภาพจริง โดยมีผูชี้แนะ กลุมการเรียนรูและสมาชิกในกลุมการ
เรียนรูไดทํากิจกรรมหลักรวมกันไดแก 1) กิจกรรมการศึกษาเนื้อหา 2) กิจกรรมการประชุมกลุม
การเรีย นรู 3)
กิ จ กรรมการชี้แ นะ 4) การลงมือ ปฏิ บัติก าร โดยมี ขั้ น ตอนของการดํา เนิ น
กระบวนการ 4 ขั้น ไดแก ขั้นเตรียมการ ขั้นผสานไมตรี ขั้นสรางวิถีการเรียนรู ขั้นสรุปและ
ประเมินผล ประกอบดวยขั้นตอนของการเรียนรูดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการระบุปญหา เปนขั้นที่ผูเขารวมกระบวนการตองศึกษาปญหา
ขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา และตัดสินใจในการเลือกปญหา โดยมีผูชี้แนะและสมาชิกในกลุมการ
เรียนรูชวยเหลือใหผูเขารวมกระบวนการเกิดความกระจางในปญหา จนสามารถกําหนดปญหาได
อยางชัดเจน
ขั้นที่ 2 ขั้นการหาวิธีแกปญหา เปนขั้นที่ผูเขารวมกระบวนการหาวิธีการ
แกปญหาและคัดเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการแกปญหา
ขั้นที่ 3 ขั้นการวางแผนและการใชในชั้นเรียน เปนขั้นที่ผูเขารวม
กระบวนการวางแผนการนําวิธีแกปญหาไปใชในชั้นเรียน และนําไปใชจริงในชั้นเรียนเพื่อศึกษา
ความเปนไปไดในการแกปญหาในบริบทจริง
ขั้นที่ 4 ขั้นการนําผลการใชมาแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู เปนขั้นที่สมาชิกใน
กลุมการเรียนรูนําเสนอผลที่ไดจากการแกปญหาทั้งในสวนที่ไดผลและไมไดผลในกลุมการเรียนรู
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขั้นที่ 5 ขั้นการหาวิธีการใหมแทนวิธีการเดิมที่ไมไดผล เปนขั้นที่สมาชิกใน
กลุมการเรียนรูปรับเปลี่ยนวิธีการแกปญหาเดิมที่ไมไดผลและหาวิธีการใหมในการแกปญหา โดย
นําขอมูลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชในการแกปญหาดวยวิธีการใหไดผลมากขึ้น
ขั้นที่ 6 ขั้นการสะทอนความคิด เปนขั้นที่สมาชิกในกลุมการเรียนรูสะทอน
ความคิดจากสิ่งที่ไดเรียนรูและปฏิบัติ
ขั้นที่ 7 ขั้นการสรุปความรู เปนขั้นที่สมาชิกในกลุมการเรียนรูสรุป
เกี่ยวกับความรูที่ไดรับจากกระบวนการและวิธีการเรียนรู
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ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ หมายถึง
เมื่อใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ ครูผูเขารวมไมนอยกวารอยละ 90 มีผล
คะแนนเฉลี่ ยจากตัว บง ชี้ด านการรับรูความสามารถของตนและคะแนนความสามารถในการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรูไมนอยกวารอยละ 80 ของการประเมิน
การรับรูความสามารถของตนของครู หมายถึง ความเชื่อหรือการตัดสินของครูวาตน
มี ค วามสามารถที่ จ ะกระทํ า ให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ได ใ นระดั บ ใดจากการทํ า แบบวั ด การรั บ รู
ความสามารถของตนของครูที่พัฒนาจาก Bandura’s Teacher Efficacy Scale ประกอบดวย
ดานการตัดสินใจ ดานแหลงการเรียนรู ดานการสอน ดานระเบียบวินัย ดานความสัมพันธกับ
ผูปกครอง ดานการมีสวนรวมขององคกรตาง ๆ ดานบรรยากาศทางบวกของโรงเรียน และดาน
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
ความสามารถของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
หมายถึง ความรูความเขาใจของครูและการปฏิบัติในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กวัยอนุบาล โดยวัดจากคะแนนการทําแบบวัดความรูความเขาใจ และคะแนนการปฏิบัติโดย
การเก็บขอมูลจากการปฏิบัติจริงของครูมาเทียบกับระดับคะแนนของตัวบงชี้ที่กําหนดขึ้นจาก
เกณฑมาตรฐานของสมาคมแหงชาติเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 1) การเขาใจ
เปาหมาย ประโยชนและการปฏิบัติในการประเมิน 2) การสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐาน การใช
เครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม 3) การประเมินดวยความรับผิดชอบ 4) การเปน
หุนสวนในการรวมประเมินกับครอบครัวและผูที่มีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล หมายถึง กระบวนการ
วางแผนการประเมิน การเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับเด็กวัยอนุบาลทุกพัฒนาการทั้งดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา และการเรียนรูโดยใชวิธีการที่หลากหลายดวยการสังเกต
การบันทึกพฤติกรรมและคําพูด การเก็บตัวอยางงาน การพูดคุยกับเด็กและการแลกเปลี่ยนขอมูล
กับผู ป กครองในบริ บ ทของกิ จ กรรมประจํา วัน โดยมีก ารกํ า หนดเปา หมายและวั ตถุ ป ระสงค ที่
สอดคล อ งกั บ ความต อ เนื่ อ งอย า งเป น ลํ า ดั บ ขั้ น ทางพั ฒ นาการ และนํ า เสนอภาพรวมของ
ความสามารถดานตาง ๆ และพัฒนาการของเด็ก เพื่อนําไปใชในการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู สรุปความกาวหนารายงานผลตอผูปกครอง สรางความรวมมือในการพัฒนาเด็กรวมกัน
ของผูที่มีสวนเกี่ยวของ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะที่สามารถนําไปใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาวิชาชีพของครูอนุบาลอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพที่มีการเชื่อมโยงระหวางความรู
และการปฏิบัติที่สอดคลองกับสภาพการณจริงในสถานศึกษาและการจัดการศึกษาปฐมวัย โดย
เปนการพัฒนาครูจากการทํางานในบริบทจริงของสถานศึกษาและมุงเนนการเรียนรูควบคูกับการ
ทํางานซึ่งเปนแนวทางที่สอดคลองกับแนวโนมในการพัฒนาวิชาชีพครูในปจจุบัน
2. มีแนวทางการสงเสริมการรับรูความสามารถของตนของครูและความสามารถของครู
ในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล และไดขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาครู
เป น รายบุ ค คลผ า นประสบการณ ก ารเรี ย นรู แ ละการสะท อ นความคิ ด ร ว มกั น เป น กลุ ม ใน
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ ทําใหมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูของครู
และการพัฒนาครูอนุบาลตอไป
3. ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาครูและหนวยงานตาง ๆ เชน ศึกษานิเทศก ผูบริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถนํากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสาน
การชี้แนะไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาครูและสถานศึกษาได

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
ในการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ ผ สานการชี้ แ นะเพื่ อ
เสริมสรางการรับรูความสามารถของตนของครู ผูวิจัยไดทําการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยใหชัดเจนและนําเสนอดังนี้
ตอนที่ 1 การเรียนรูจากการปฏิบัติและการชี้แนะ
1.1 การเรียนรูจากการปฏิบัติ
1.2 การชี้แนะ
ตอนที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู
2.1 กระบวนการเรียนรู
2.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู
ตอนที่ 3 การรับรูความสามารถของตนของครูและบุคลิกภาพ
3.1 การรับรูความสามารถของตนของครู
3.2 บุคลิกภาพ
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของจากตางประเทศ
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
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ตอนที่ 1 การเรียนรูจากการปฏิบัติและการชี้แนะ
การพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรู
ความสามารถของตนของครูอนุบาล พัฒนาขึ้นจากฐานของแนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ
และการชี้แนะ มีรายละเอียดตามลําดับดังนี้
1.1 การเรียนรูจากการปฏิบัติ
1.1.1 ความเปนมาของการเรียนรูจากการปฏิบัติ
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning - AL)
เกิดจากการ
ริเริ่มของ Reg Revans นักฟสิกสชาวอังกฤษผูที่ไดชื่อวาเปนบิดาของการเรียนรูจากการปฏิบัติ
โดยไดคิดคนขึ้นในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวทศวรรษ 1920 ที่ประเทศอังกฤษ (McGill and
Brockbank, 2004) จากการทํางานเปนผูจัดการของเหมืองถานหิน Revans ไดคน พบวาเทคนิค
ตา ง ๆ ในการอบรมที่ทํ า กันโดยทั่ว ไปหรือองคความรูตา ง ๆ ไม สามารถแก ปญหาที่มีก าร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วที่เกิดขึ้นในการทํางานได องคกรไมไดเรียนรูและสรางการเปลี่ยนแปลง
ตอความเสียหายที่เกิดขึ้น แนวคิดของ Revans ไดพัฒนาจากการปฏิบัติและการเรียนรูของกลุม
การถามคําถาม การสะทอนความคิดและการสรางความรูใหม (Sillis and Jone, 2002)
การเรียนรูจากการปฏิบัติเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการแกปญหาที่ซับซอน
โดยมีนัยสําคัญที่แสดงใหการเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วและคุณภาพของการเรียนรูทั้งรายบุคคล กลุมและ
องคกรในชวงระยะเวลาที่สั้น นักปฏิบัติและนักทฤษฎีจากสาขาวิชาตาง ๆ เชน การบริหารจัดการ
จิตวิทยา สังคมวิทยา วิศวกร รัฐศาสตร มานุษยวิทยา และอุดมศึกษาไดนําการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติไปใชอยางมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติในหลายวัตถุประสงค ประกอบดวยการพัฒนา
ยุทธศาสตร การบริหารองคความรู การพัฒนาองคกร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การชี้แนะ
ทางการบริหารและกระบวนการกลุม โดยมีการใชอยางแพรหลายทั่วโลก (Marquardt and
Waddill, 2004)
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1.1.2 แนวคิดและความหมายของการเรียนรูจากการปฏิบัติ
1) การเรียนรูจากการปฏิบัติคือกระบวนการสะทอนความคิดจากการ
ทํางานและความเชื่อของบุคคลในสภาพแวดลอมที่ไดรับการสนับสนุน/การเผชิญหนากับเพื่อน
รวมงานโดยมีวัตถุประสงคที่จะสรางความเชาใจอยางลึกซึ้งและการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
สถานการณจริง (Dilworth & Willis,2002)
2) การเรียนรูจากการปฏิบัติเปนกระบวนการของการเรียนรูและการ
สะทอนความคิดอยางตอเนื่องที่ไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานดวยการ getting thing
done ตลอดชวงการเรียนรูแบบปฏิบัติการบุคคลแตบะคนจะไดเรียนรูจากคนอื่น ๆ แตละคนโดย
การทํางานกับปญหาที่เกิดขึ้นจริงและสะทอนประสบการณของตนดวยตนเอง (McGill & Beaty,
1999)
3) การเรียนรูจากการปฏิบัติเปนกระบวนการที่นําไปสูการที่บุคคลคนหา
แนวทางการแกปญหาดวยกันที่รวมถึงการปฏิบัติ ซึ่งเปนการพัฒนาทั้งบุคคลและองคกร (Inglis,
1994)
4) การเรียนรูจากการปฏิบัติเปนกระบวนการที่มีฐานจากความเชื่อใน
ศักยภาพของบุคคลแตละคน วิธีการเรียนรูจากการกระทําของตน และสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุม โดย
การใหเวลากับการตั้งคําถาม การสรางความเขาใจและการสะทอนความคิด จากการไดความ
เขาใจที่ลึกซึ้งและพิจารณาถึงวิธีการที่จะปฏิบัติในอนาคต (Weinstein, 1999)
5) การเรียนรูจากการปฏิบัติเปนกระบวนการคูขนาน ผูที่มีสวนรวมตอง
รับมือในการทํางานในสถานการณจริง โอกาสตาง ๆ ปญหา ภาระงาน โครงการในบริบทที่
ภาวะการเรียนรูที่พิเศษเปนเปาหมายหลัก (mumford, 1997)
6) การเรียนรูจากการปฏิบัติวาเปนกระบวนการการเสริมสรางรากฐาน
ของความเชื่อในศักยภาพสวนบุคคลเปนวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติ และจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง และอยูรอบตัว ใชเวลากับคําถาม การสรางความเขาใจ และการสะทอนความคิด ได
สรางความเขาใจอยางลึกซึ้ง และพิจารณาถึงวิธีที่ที่จะทําในอนาคต Weinatein (1995; Gray
2001)
7) การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) คือ กระบวนการ
เรียนรูที่เปนระบบผานแตละบุคคลที่เรียนรูจากการปฏิบัติ อยูบนฐานของหลักฐานที่แสดงวาการ
เรี ย นรู ต อ งการการปฏิ บั ติ และการปฏิ บั ติ ต อ งได รั บ การเรี ย นรู เป น การเข า ถึ ง แต ล ะคนเป น
รายบุคคลในชวงการเรียนรูที่เหมาะสมโดยการสรางโอกาสสําหรับการพัฒนาความรูและความ
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เขาใจในชวงเวลาที่เหมาะสมที่มีพื้นฐานจากการตอบสนองความตองการในทันที (Lewis
Williiams, 1994; Lanlard, 1995 )

&

สรุปไดวา การเรียนรูจากการปฏิบัติ หมายถึง การเรียนรูและการสะทอน
ความคิดจากประสบการณอยางตอเนื่องเปนรายบุคคลผานกลุมการเรียนรูที่มี ในประเด็นที่สนใจ
ศึกษารวมกัน ดวยการสรางสรรคทางปญญาพรอมทั้งการลงมือปฏิบัติจริงภายใตสถานการณและ
บริบทของการทํางานในชวงระยะเวลาหนึ่ง
1.1.3 ประเภทของแนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ (A typology of
action learning) (Marsick and O'Neil, 1999; McGill and Brockbank, 2004)
1) แนวคิ ด การเรี ย นรู จ ากการปฎิ บั ติ ที่ มี ลั ก ษณะเป น วิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร (Scientific method) โดย Reg Revans ที่เปนแนวคิดตนกําเนิดของการเรียนรูจาก
การปฏิบัติ ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การทําความเขาใจระบบของปญหาที่เกิดขึ้นเปน
ประจํา 2) การเจรจาและการดําเนินการแกปญหาดวยฐานคิดของวิธีการทางวิทยาศาสตร
ประกอบดวย การสํารวจปญหา การตั้งสมมติฐาน การทดลอง การตรวจสอบ และการทบทวน 3)
ผูเรียนรูปฎิบัติโดยนําวิธีการที่ไดจากประสบการณที่ไดรับมาพิสูจนความจริง
2) แนวคิดการเรียนรูจากการปฎิบัติเชิงประสบการณจากแนวคิด
วงจรการเรียนรูของ Kolb ที่ประกอบดวย การกระทํา การสะทอนความคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ
กลุมของสมาชิกมีจุดเริ่มตนจากปจจุบัน นําเสนอการปฏิบัติซึ่งสมาชิกกําลังดําเนินการและสะทอน
สิ่งที่นําเสนอโดยการสนับสนุนและความทาทายจากสมาชิกคนอื่น ๆ ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการกระทํ า และพฤติ ก รรมมากกว า การทํ า ซ้ํ า ในสิ่ ง ที่ เ คยทํ า มาก อ นและที่ ทํ า จนเป น นิ สั ย
ลักษณะตอมาของแนวคิดนี้ประกอบดวยการสรางการเรียนรูของสมาชิกในกลุมใหชัดแจงโดยการ
ใหความใสใจในความสําคัญของกระบวนการของกลุมและการชวยใหสมาชิกในกลุมไดเรียนรู
วิธีการเรียนรู เพิ่มเติมดวยสิ่งที่สําคัญยิ่งคือการยอนระลึก และความสําคัญของอารมณและบริบท
ทางสังคมในการสรางการเรียนรู
3) แนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติที่เนนการสะทอนความคิดอยางมี
วิจารณญาณ (Critical Reflection) เปนการคิดเพิ่มจากแนวคิดการเรียนรูจากการปฎิบัติเชิง
ประสบการณ สิ่งสําคัญที่เปนจุดเดนของการสะทอนความคิดอยางมีวิจารณญาณจําเปนตอง
สะทอนความคิดตอสมมติฐานและความเชื่อที่กําหนดการปฏิบัติ แนวคิดนี้ไดจากความคิดของ
Mezirow (1990) ที่วาการสะทอนความคิดอยางมีวิจารณญาณสามารถเปลี่ยนมุมมอง มุมมอง
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ตาง ๆ เกิดขึ้นจากประสบการณชีวิตที่อาจจะบกพรองเพื่อไดกลั่นกรองผานทัศนะที่ยังไมไดรับการ
ตรวจสอบ ซึ่งอาจจะบิดเบือนความเขาใจของบุคคลในสถานการณที่เผชิญ นี้คือสิ่งที่การเรียนรู
จากการปฎิบัติสามารถมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสําหรับสมาชิกภายในกลุมและการเปลี่ยนแปลง
องคกร การยอนระลึกอยางชัดแจงของศักยภาพที่แผขยายเปนสิ่งที่เหมาะสมสําหรับสมาชิกใน
กลุมผูซึ่งตองการลงมือดําเนินการจากเสนทางนี้ กลาวคือ สิ่งที่เกิดขึ้นเสมอในขั้นแรกสําหรับการ
เอื้อประโยชนตอสมาชิกในกลุมที่รวมกันการทํางานคือการมีความเขาใจตนเองมากขึน้ มีศกั ยภาพ
มากขึ้นที่จะเรียนรูจากประสบการณ และมีความตระหนักเพิ่มขึ้นในมิติเชิงนโยบายและวัฒนธรรม
ในการเปลี่ยนแปลงองคกร สําหรับองคกรตาง ๆ สิ่งที่เอื้อประโยชนในขั้นแรกคือการเชื่อมโยงการ
เรียนรูของแตละคนกับการเรียนรูที่เปนระบบและการเปลี่ยนแปลง
1.1.4 ความเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนของทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ
ที่แสดงใหเห็นในการเรียนรูจากการปฎิบัติ
การเรียนรูจ ากการปฏิบัตินั้นสามารถที่จะชวยแกไขปญหาที่มีความ
ซับซอนและแสดงใหเห็นถึงนัยสําคัญในการเพิ่มคุณภาพของบุคลากร ทีมงานและการเรียนรู
ภายในองคกรไดอยางรวดเร็ว โดยองคประกอบสําคัญของการเรียนรูจากการปฏิบัติที่สําคัญมี
ทั้งหมด 6 องคประกอบ ไดแก ปญหาหรืองาน (a problem or task) กลุม (a group)
กระบวนการสืบสอบสะทอนความคิด (the reflective inquiry process) การปฏิบัติ (action)
การเรียนรู (learning) และการชี้แนะ (an action learning coach) ซึ่ง Marquardt and Waddill
(2004) ไดวิเคราะหถึงความเชื่อมโยงระหวางกันของมโนทัศนของทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ 5
แนวคิดหลัก ไดแก ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม(behaviorist) ทฤษฎีปญญานิยม (cognitivist) ทฤษฎี
มนุษยนยิ ม (humanist) ทฤษฎีการเรียนรูท างสังคม (social learning) และทฤษฎีการสรางความรู
(Constructivist) ในการเรียนรูจากการปฏิบัติที่จะกลาวถึงตอไป
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ตารางที่ 1 ความเชื่อมโยงระหวางองคประกอบของการเรียนรูจากการปฏิบัติและแนวคิดการ
เรียนรูของผูใหญโดย Marquardt and Waddill (2004)

องคประกอบ
ของการ
เ รี ย น รู จ า ก
การปฏิบัติ
ปญหาหรือ
งาน (a
problem or
task) และ

พฤติกรรม
นิยม
(behaviorist)
learning)
ปญหาคือ
ตัวกระตุนจาก
ภายนอกที่เปน
จุดเริ่มของ
กระบวนการ
เรียนรู

กลุม (a
group)

บริบทของ
กลุมเปนสวน
หนึง่ ทีจ่ ําเปน
ของ
สภาพแวดลอ
มทางการ
เรียนรู กลุมที่
มีความ
หลากหลายซึง่

ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ
ปญญานิยม มนุษยนยิ ม การเรียนรู
(cognitivist) (humanist)
ทางสังคม
(social
learning)
ปญหาเปนแรง ปญหาเปน
ปญหาที่
กระตุนสําหรับ โอกาสสําหรับ เกิดขึ้นเปน
กระบวนการ การเรียนรูโดย บางสิง่ ภายใต
ภายในจิตใจ การนําตนเอง การควบคุม
ของการเรียนรู ที่บุคคลหนึ่ง ตน (locus of
รับขอมูลที่
control) ของ
จําเปน ระบุ
ผูเรียน สิง่ ที่
แหลงขอมูล เกิดขึ้นจริง
การเรียนรูท ี่ และการปฏิบัติ
เหมาะสม และ ทําใหเกิด
ดําเนิน
โอกาสในการ
กิจกรรมทีท่ ํา เรียนรู
ใหการเรียนรู
เกิดขึ้น
การเรียนรูเปน การเพิม่ ขึ้นใน การเรียนรู
กระบวนการ คุณคาของแต พัฒนาขึ้นใน
ทางความคิด ละคนและ
สิ่งแวดลอม
ภายในที่
ความมัน่ ใจ
ของกลุมที่
เริ่มตนขึ้น มี สําหรับแตละ ทํางานในการ
ความ
คนที่เกิดขึ้น
แกปญหา
เกี่ยวของกับ เปนการ
รวมกัน
สิ่งกระตุน
สนับสนุนให สมาชิกนํา
ภายนอก เชน บุคคลสราง
ระดับตาง ๆ ที่

การสราง
ความรู
(constructivist)

ปญหาคือ
ความจริง ทีม่ ี
ความ
เกี่ยวของ และ
เปนปจจุบนั
ภายในสถานที่
ทํางานของ
สมาชิกคน
หนึง่ ในกลุม
การเรียนรูเปน
การถายโอนสู
การแกปญหา
ที่เกิดขึ้นจริง
กลุมไดสราง
บรรทัดฐาน
ของตนเองที่
จําเปนสําหรับ
การดํารงอยู
ดวยตนเอง
กระบวนการ
ของการสราง
ความรูทาง
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องคประกอบ พฤติกรรม
ของการ
นิยม
เ รี ย น รู จ า ก (behaviorist)
การปฏิบัติ
learning)
มีความมุงมัน่
ตั้งใจที่จะ
กระทําและ
เรียนรู บุคคล
แตละคน
ภายในกลุม จะ
กลายเปน
เงื่อนไขและ
พันธะสัญญา
ที่จะฟง
กระทํา และ
เรียนรูจาก
บุคคลอื่นๆ
สมาชิก
กลายเปนสวน
หนึง่ ของสภาพ
แวดลอม
ทางการเรียนรู
ที่มีความ
กระตือรือรน
และมีพลัง
อยางสมบูรณ
ที่ทาํ ใหเกิด
การเรียนรู
ภายในกลุม

ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ
ปญญานิยม มนุษยนยิ ม การเรียนรู
(cognitivist) (humanist)
ทางสังคม
(social
learning)
กลุม การ
การกระทํา
หลากหลาย
สะทอน
และการเรียนรู ของ
ความคิด
ของกลุม การ ความคุนเคยสู
เกิดขึ้นในแต ใหความใสใจ ปญหาหรือ
ละคนและ
และสนับสนุน บริบทของ
เกิดขึ้นภายใน สมาชิกในกลุม ปญหาที่ทาํ ให
ความ
เนนย้ําถึง
เกิดการเรียนรู
หลากหลาย องคประกอบ ทางสังคม
ของกลุมและ ของ
การเรียนรู
มุมมองที่
กระบวนการ เกิดขึ้นจากปฎิ
แตกตางเปด เรียนรูของ
สัมพันธทาง
โอกาสใหมี
มนุษยที่มี
สังคม ความ
ปจจัยนําเขา อิสระ เปดเผย รวมมือและ
และโอกาส
และเขมแข็ง การมีสวนรวม
ของ
สนับสนุน
การเกิดขึ้น
กระบวนการ บุคคลแตละ ขององค
คิด ที่เกิดผล คนในการถาม ความรูทาง
กับแตละคน คําถามใหม ๆ เกี่ยวกับชุมชน
และกลุม ซึ่ง สมาชิกไดรับ ของการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมของ ความมัน่ ใจ
ที่เชื่อมโยง
แตละคนใน
ที่มากขึ้นอยาง สัมพันธ
กลุมเปนการ รวดเร็วและ
แลกเปลี่ยน
พัฒนาไมตรี
ความเขาใจ จิตที่เขมแข็ง
ทางความคิด กับสมาชิกใน
ของ
กลุมที่เสมอ

การสราง
ความรู
(constructivist)

สังคมเกิดขึ้น
อยางเปน
ธรรมชาติใน
กลุมการเรียนรู
เพราะกลุมได
สรางความ
เขาใจปญหา
รวมกันแมวามี
ความขัดแยง
ของขอมูลที่ทาํ
ใหเกิดความ
เขาใจที่สับสน
การสราง
ความเขาใจ
รวมกันและ
การแกปญหา
สําหรับการ
กระทําเกิดขึ้น
จากคําถาม
โดยสมาชิก
ของกลุมและ
การเลาเรื่อง
ของสมาชิกที่
ประสบปญหา
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องคประกอบ พฤติกรรม
ของการ
นิยม
เ รี ย น รู จ า ก (behaviorist)
การปฏิบัติ
learning)

กระบวนการ
สืบสอบ
สะทอน
ความคิด (the
reflective
inquiry
process)

การสนับสนุน
แนวทางและ
เงื่อนไขที่
ปฏิสัมพันธตอ
การสรางการ
ตอบสนองการ
เรียนรูที่
สามารถ
สังเกตได
คําถามเปน
ตรรกสังคม
จิตวิทยาทําให
เกิดการ
เชื่อมตอของ
สมองที่เปด
โอกาสใหเกิด
การเรียนรูและ
ความคิดที่
มากขึ้น ผลที่
เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่
มีพลังในการ
ฟงและการ

ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ
ปญญานิยม มนุษยนยิ ม การเรียนรู
(cognitivist) (humanist)
ทางสังคม
(social
learning)
วัตถุประสงค ภาคกัน
และกิจกรรม
ตาง ๆ
การเนนย้าํ ถึง การเนนย้าํ ถึง การสะทอน
การควบคุม คุณคาของแต ความคิด
(locus of
ละตน
เกี่ยวของกับ
control) ของ สมาชิก
ภาวะของการ
แตละคนและ เปดเผยและ คาดเดา การ
ให
คนหามุมมอง ลังเลใจ ความ
ความสําคัญ ของผูอื่น สิง่ ที่ สับสนและ
กับ
เกิดขึ้นเปน
ความคิดที่
กระบวนการ หนึง่ ใน
ยาก สิง่ นี้เปน
ทางความคิด สถานการณ การสงเสริมให
ของผูเรียน
และคนหา
ผูเรียนสราง
คําถามได
คําถามที่จะ ทางเลือกอืน่ ๆ
กลายเปนวิธี ชวยแกไข
ที่สรางสรรคที่
เบื้องตนของ ปญหาและ
ชวยสนับสนุน
การไดมาซึ่ง ประโยขนที่
การรับรู
ความรู
ไดรับจาก
สมรรถนะแหง
คุณคาของการ บุคคลอื่น
ตน (self
ถามและการ ผาน
efficacy) การ
สะทอน
กระบวนการ รับรูสมรรถนะ
ความคิดใน
สืบสอบอยาง แหงตนยังคง
กระบวนการ ชื่นชม การเนน อยูเพราะ
เรียนรูเมื่อมี
ย้ําในการถาม บุคคลไดสราง
การตรวจสอบ คําถามและ
คําถามที่

การสราง
ความรู
(constructivist)

การคนหา
ความหมาย
ของตนจาก
ประสบการณ
นั้น
ความหมายที่
เกิดขึ้นผาน
กระบวนการ
ถามคําถามที่
เปน
รายละเอียด
และแงมุมของ
ปญหา
เบื้องตน
สมมติฐาน
และการปฏิบัติ
ที่ทา ทาย การ
สืบสอบสราง
การ
เปลี่ยนแปลง
ในมุมมอง
การสราง
ความเขาใจ
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องคประกอบ พฤติกรรม
ของการ
นิยม
เ รี ย น รู จ า ก (behaviorist)
การปฏิบัติ
learning)
แกปญหา มี
การฟงอยางมี
สวนรวมและ
การสราง
สภาพแวดลอ
มที่สงเสริม
การเรียนรู
ทางดาน
พฤติกรรม
นิยมให
ความสําคัญ
กับการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
ภายนอกและ
การพัฒนา
ความสามารถ
มากกวา
กระบวนการ
สะทอน
ความคิดที่เปน
กระบวนการ
ภายใน

ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ
ปญญานิยม มนุษยนยิ ม การเรียนรู
(cognitivist) (humanist)
ทางสังคม
(social
learning)
ดวยการ
การสะทอน
สนับสนุนให
กระทําระหวาง ความคิดให
เห็นความ
ทฤษฎีตาง ๆ ความสําคัญ เปนไปไดที่มี
ที่สนับสนุน
กับสิ่งที่เปน
ความแตกตาง
และทฤษฎี
ทางบวกและ การสะทอน
ตาง ๆ ที่ใช
สิ่งที่สามารถ ความคิด
การเรียนรูท ี่
เปลี่ยนแปลง เกี่ยวของกับ
วนรอบ 2 รอบ
การกระทําใน
เกิดขึ้นเมื่อผู
การคนหา
หนึง่ ถาม
สืบคน และสืบ
คําถามที่ผู
สอบเพื่อใหพบ
หนึง่ อาง
เครื่องมือที่จะ
หลักฐานของ
ชวยแกปญหา
ตน และ
โดยการคาด
วนรอบ 3 รอบ
เดา
คือการถาม
เชนเดียวกับ
คําถาม
การสะสางให
กระบวนการ
เสร็จสิ้น และ
เรียนรูของ
การจัดการ
บุคคลหนึ่ง
ความสับสน
ทั้ง
คําถามสราง
กระบวนการ
การสนทนา
ตาง ๆ ที่เปน
พื้นฐานที่เปน
ผลในระดับ
กระบวนการ
การเรียนรูท ี่
หลักของการ
ลึกซึ้งมากขึ้น
เรียนรูทาง

การสราง
ความรู
(constructivist)

เกิดขึ้นใน
องคประกอบ
ของการเรียนรู
จากการปฎิบัติ
นี้เปนการหวน
คิดถึงสิ่งที่ผาน
มาทีเ่ กิดขึ้น
ดวยการระบุ
ถึงการสราง
ความรูทเี่ ปน
กระบวนการ
ทางสังคมและ
ขึ้นอยูกับสิง่ ที่
ดึงออกมาที่
เปนตัวแนะ
จาก
สิ่งแวดลอม
การกระทํา
ของการสืบ
สอบเกี่ยวกับ
มุมมองของ
บุคคลที่
สามารถเปน
สาเหตุให
บุคคลไดคิด
ทบทวนและ
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ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ
องคประกอบ พฤติกรรม ปญญานิยม มนุษยนยิ ม การเรียนรู
ของการ
นิยม
(cognitivist) (humanist)
ทางสังคม
เ รี ย น รู จ า ก (behaviorist)
(social
การปฏิบัติ
learning)
learning)
ดวย
สังคมและการ
ความสําเร็จ
เรียนรูจากการ
ตุณคายิ่งใหญ
ปฏิบัติ
ที่เกิดขึ้นตอ
ผูเรียนเมื่อ
พวกเขามีการ
สะทอน
ความคิดและ
ไดเห็น
แบบอยางของ
พฤติกรรม
ความรูและ
กระบวนการ
กระบวนการ
สะทอน
ความคิด
ประกอบดวย
ความสัมพันธ
ของขอมูลใหม
กับความรูท ี่
เคยไดรับมา
กอน สิ่งนี้
สามารถ
เกิดขึ้นเมื่อ
ผูเรียนถาม
คําถามที่เปน

การสราง
ความรู
(constructivist)

ริเริ่มมุมมอง
ใหม การ
เปลี่ยนแปลง
การเรียนรูท ี่
ลึกซึ้งสามารถ
เกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลสะทอน
หลักฐาน
สําหรับการ
ตัดสินใจและ
การกระทํา
ของตน
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องคประกอบ พฤติกรรม
ของการ
นิยม
เ รี ย น รู จ า ก (behaviorist)
การปฏิบัติ
learning)

การปฏิบัติ
(action)

การเรียนรู
เกี่ยวของกับ
ความตองการ
ในการสราง
การกระทํา
ในทันทีทนั ใด
และการปฏิบัติ
การกระทําได
เปนตัวแทนใน
ขั้นนีท้ ี่
ตอบสนองใน
สําดับขั้นของ
ทฤษฎีการ
เรียนรูที่มกี าร

ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ
ปญญานิยม มนุษยนยิ ม การเรียนรู
(cognitivist) (humanist)
ทางสังคม
(social
learning)
สมมติฐานที่
เปนโครงสราง
หรือพื้นฐาน
กระบวนการ
สะทอน
ความคิด
สามารถ
เกิดขึ้นระหวาง
การกระทํา
และหลังจาก
การกระทําได
เกิดขึ้น
การเรียนรูท ี่ดี การเรียนรูมี ความ
ที่สุดและลึกซึง้ นัยสําคัญมาก เกี่ยวของของ
มากที่สุด
ที่สุดเมื่อมี
การเรียนรูผา น
เกิดขึ้นถาเรา ความ
ประสบการณ
คิดเกี่ยวกับสิง่ เกี่ยวของ เกิด และการ
ที่เรากระทําใน การเติบโตและ ประยุกต
ขณะที่เรา
มีความสําคัญ ความรูที่ไดรับ
กระทํา การ ตอบุคคล การ ใน
เรียนรูตองอยู สรางการ
สถานการณ
ในความ
แกปญหาคือ ใหม การ
ควบคุมของ สิ่งที่สรางให เรียนรูของ
ผูเรียนและการ เกิดความ
ผูใหญมีการ
นําการกระทํา เกี่ยวของ การ เชื่อมโยงสูการ
ของตนเปน
เรียนรูที่ชว ยให กระทํา และ

การสราง
ความรู
(constructivist)

การกระทําที่มี
การสะทอน
ความคิดใน
ระดับต่ําและ
ระดับสูง
ระดับของการ
กระทําที่มกี าร
สะทอน
ความคิดทีม่ ี
การวิเคราะห
ในระดับต่ํามุง
ที่ความสําคัญ
ของเนื้อหา
(อะไร) และ
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องคประกอบ พฤติกรรม
ของการ
นิยม
เ รี ย น รู จ า ก (behaviorist)
การปฏิบัติ
learning)
กระตุนและ
ตอบสนอง ถา
การ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
แสดงใหเห็น
การเรียนรู
การกระทําที่ชี้
ขาดที่นาํ สูจุด
นี้ในการเรียนรู
จากการปฏิบัติ
ที่พยายามระบุ
ถึงการเรียนรู

ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ
ปญญานิยม มนุษยนยิ ม การเรียนรู
(cognitivist) (humanist)
ทางสังคม
(social
learning)
การควบคุม บุคคลได
การทดสอบ
ดวยการใช
พัฒนาตัวตนที่ มโนทัศน
ความพยายาม แทจริงและ
ตาง ๆ ใน
ประเภทของ สภาพแวดลอ
การเรียนรูน ี้ มใหมผาน
เกิดขึ้นโดย
ประสบการณ
ผานการ
ที่เปนรูปธรรม
กระทํา ซึง่
มีความสําคัญ
ชวยใหบุคคล ในวงจรของ
ไดพบ
การเรียนรู
ศักยภาพที่
แทจริงของตน
ดวยตนเอง

การสราง
ความรู
(constructivist)

กระบวนการ
(อยางไร) การ
สะทอน
ความคิดทีม่ ี
การอาง
หลักฐาน ซึง่
เปนรูปแบบ
ของการ
กระทําที่มกี าร
สะทอน
ความคิด
ระดับสูง ชวย
ใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
มุมมองและ
การตระหนัก
เกี่ยวกับวา
ทําไมเราจึง
รับรู คิด รูสึก
กระทํา
เชนเดียวกับที่
เราทํา การ
กระทําทําให
เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอม
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องคประกอบ พฤติกรรม
ของการ
นิยม
เ รี ย น รู จ า ก (behaviorist)
การปฏิบัติ
learning)

การเรียนรู
(learning)

การเรียนรูน ั้น
ให
ความสําคัญ
กับการ
แสดงออก
ภายนอกใน
การพัฒนา
ทักษะทุกดาน
และการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
การใชเวลาใน
กลุมการเรียนรู
จากการปฏิบัติ
มุงที่
วัตถุประสงค

ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ
ปญญานิยม มนุษยนยิ ม การเรียนรู
(cognitivist) (humanist)
ทางสังคม
(social
learning)

การเรียนรูเปน
กระบวนการที่
ความรูถูก
สรางขึ้นผาน
การ
เปลี่ยนแปลง
จาก
ประสบการณ
พันธะสัญญา
ของการเรียนรู
วิธีการเรียนรู
ซึ่ง
กระบวนการ
ของการเรียนรู
เปน
กระบวนการ

บุคคลมี
ศักยภาพใน
การเรียนรู
ประสิทธิภาพ
ของการเรียนรู
ที่ดีที่สุดเกิดขึน้
เมื่อมีความ
เกี่ยวของกับ
บุคคลเปนองค
รวม ทั้งความ
คาดหวังทาง
อารมณ
ความรูสึกและ
ทางปญญา
เปาหมายคือ
การคนพบ

การเรียนรู
เกิดขึ้นอยางมี
นัยสําคัญเมื่อ
มาจากการ
สะทอน
ความคิดตอ
ประสบการณ
อยางลึกซึ้ง
กลุมการเรียนรู
จากการปฏิบัติ
เปลี่ยนความรู
ที่มีอยูเปน
ความรูใหม
ภายใตกลุม
ทางสังคมที่
จัดตั้งขึ้นและ

การสราง
ความรู
(constructivist)

การกระทําสิง่
ที่ผูหนึ่งได
เรียนรู มีการ
ตระหนักอยาง
ลึกซึ้งเกี่ยวกับ
สวนหนึง่ ของ
ศักยภาพของ
บุคคลที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
อยางแทจริง
บุคคลแตละ
คนสามารถ
สรางความรู
ดวยตนเอง
กระบวนการ
ของการเรียนรู
จากการปฏิบัติ
ที่เกิดขึ้นกับแต
ละคนภายใน
กลุมไดเกิด
การเรียนรูจาก
การถาม
คําถามและ
การสะทอน
ความคิด ทํา
ใหเกิดการรับรู
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ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ
องคประกอบ พฤติกรรม ปญญานิยม มนุษยนยิ ม การเรียนรู
ของการ
นิยม
(cognitivist) (humanist)
ทางสังคม
เ รี ย น รู จ า ก (behaviorist)
(social
การปฏิบัติ
learning)
learning)
การเรียนรูท ี่ ภายในของ
ตัวตนที่แทจริง แตละคนมี
ชัดเจนและผล การไดมาซึ่ง การเรียนรูดวย อิทธิพลซึ่งกัน
ที่พบจากการ ความรู ความ การริเริ่มดวย และกัน การ
ตระหนักวา
เขาใจและการ ตนเองเปนสิ่ง เปลี่ยนแปลง
ตองมีการ
เก็บจําขอมูล สําคัญ
ของแตละคน
ประเมินความ รูปแบบการ
ปญหาจาก
เกิดขึ้นเมื่อ
ตองการ
เรียนรูนี้
การเรียนรูจาก สามารถ
จําเปน มุง ที่ เกี่ยวของกับ การปฏิบัติเปน ควบคุมชีวิต
วัตถุประสงค การเชื่อมโยง ความพยายาม ของตนเองได
การเรียนรู
ความคิดซึ่ง
ในการเรียนรู กระบวนการ
ไดรับการ
ผูเรียนมีความ ดวยตนเอง
เรียนรูจากการ
ออกแบบ
เกี่ยวของอยาง และเปน
ปฏิบัติ ผูเรียน
โปรแกรมการ กระตือรือรน รายบุคคล
สามารถ
เรียนรูเปน
ในการ
ความเอาจริง ควบคุมการ
อยางดี และ เชื่อมโยง
เอาจังในการ กระทําจาก
วัดผลได
ขอมูลที่เขามา ใหความ
ปญหาที่
ใหมสู
พยายาม
เกิดขึ้นใน
โครงสรางทาง เกิดขึ้นจาก
ปจจุบัน การ
ปญญาที่มีมา ความตองการ คาดหวังผล
กอน การ
ในการเรียนรู กรรมทางบวก
เชื่อมโยงทาง มากกวา
สามารถ
ความคิดเปน วิธีการที่จะ
สรางสรรคการ
การสะทอน
แกปญหา
เรียนรูไดมาก
การ
ขึ้น
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่

การสราง
ความรู
(constructivist)

เขาใจและรูสึก
ตอโลก
ความรุ
เกี่ยวกับโลก
อยูบนพื้นฐาน
ของความจริง
ในรูปแบบที่
แตละคนสราง
ขึ้นซึ่งรับ
จากวัฒณ
ธรรมของคน
หนึง่ ๆ และ
ประยุกตใชให
เหมาะสมกับ
แตละคน การ
เรียนรูเกิดขึ้น
อยาง
กวางขวางและ
ลึกซึ้งเมื่อ
บุคคลไดลงมือ
ปฏิบัติ ซึ่ง
แตกตางจาก
การควบคุม
โดยผูอื่น การ
สรางความ
เขาใจและ
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ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ
องคประกอบ พฤติกรรม ปญญานิยม มนุษยนยิ ม การเรียนรู
ของการ
นิยม
(cognitivist) (humanist)
ทางสังคม
เ รี ย น รู จ า ก (behaviorist)
(social
การปฏิบัติ
learning)
learning)
ชัดเจน การ
ไดมาซึ่ง
ความรูเปน
กระบวนการที่
กระตือรือรน
และเชื่อวาการ
สะทอน
ความคิดและ
การสนทนา
เปนสิ่งที่ชว ย
พัฒนาผูเรียน
การเรียนรูจาก
การปฏิบัติเปน
การคนหา
ปองกัน และ
กลยุทธที่
ถูกตอง และ
สะทอน
ประสบการณ
การเรียนรู ทีม่ ี
ความสัมพันธ
กับ
กระบวนการ
ภายในที่
กระตือรือรน
การไดมาซึ่ง

การสราง
ความรู
(constructivist)

ความรูเกิดขึ้น
ในกลุมของ
การเรียนรูจาก
การปฏิบัติและ
ความสัมพันธ
ของการเรียนรู
เกิดขึ้นกับผูท ี่
มีสวน
เกี่ยวของทุก
คน
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องคประกอบ พฤติกรรม
ของการ
นิยม
เ รี ย น รู จ า ก (behaviorist)
การปฏิบัติ
learning)

การชี้แนะ (an
action
learning
coach)

การถาม
คําถามมีความ
เกี่ยวของกับ
ความเชื่อใน
เงื่อนไขการ
กระทํา เมื่อผู
ชี้แนะมีการ
ถามคําถาม
สมาชิก จะมี
การเรียนรูจาก
การถาม
คําถามดวย
การคิดจากจิต
ใตสํานึกดวย
การตอบสนอง
ตอคําถาม

ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ
ปญญานิยม มนุษยนยิ ม การเรียนรู
(cognitivist) (humanist)
ทางสังคม
(social
learning)
ความรูและ
การพัฒนา
ทักษะ
ความสําคัญ การชี้แนะชวย บทบาทของผู
ของการใสใจ สนับสนุนและ ชี้แนะ
ในการเรียนรูที่ สงเสริมการ
เปรียบเสมือน
เหมาะสม
พัฒนาบุคคล ตัวแบบและ
กลุมการชี้แนะ แบบองครวม แนวทางใน
ใชคําถามใน อยางเต็ม
การกระทํา
การชวยให
ศักยภาพ ผู พฤติกรรมใหม
สมาชิกมี
ชี้แนะจะไม
รูปแบบของ
กระบวนการ ตัดสินใจ แต การชี้แนะ
สะทอน
จะถามสมาชิก ตองการการ
ความคิดดวย ใหตัดสินใจ
ถามคําถาม
การฟง การ ดวยตัวของเขา โดยใชคําถาม
กําหนดกรอบ เองในสิง่ ที่เขา ปลายเปด
ปญหา การ
ทําไดดีที่สุด ใหมและมี
ตรวจสอบ
สิ่งที่เขาได
ความชัดเจน
สมมติฐาน
เรียนรูและ
บทบาทของผู
และการสราง วิธีการที่เขาจะ ชี้แนะคือการ
ความรู
พัฒนากลุม
สนับสนุนให
เชนเดียวกับ เกิดความ
การพัฒนา
สะดวกในการ
ตนเอง
ที่จะเรียนรูจาก
บุคคลอื่นแต
ละคน

การสราง
ความรู
(constructivist)

ผูชี้แนะ
เปรียบเสมือน
ผูอํานวยความ
สะดวกและผู
เจรจาเพื่อกา
รสรา
ความหมาย ผู
ชี้แนะชวยให
สมาชิกสราง
ความเขาใจใน
การเรียนรูดวย
การชวย
สมาชิกทั้งใน
กระบวนการ
ถามคําถาม
การกําหนด
กรอบความติด
และการให
ขอมูล
ปอนกลับ
และสราง
ความทาทาย
ดวย

33

องคประกอบ พฤติกรรม
ของการ
นิยม
เ รี ย น รู จ า ก (behaviorist)
การปฏิบัติ
learning)

ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ
ปญญานิยม มนุษยนยิ ม การเรียนรู
(cognitivist) (humanist)
ทางสังคม
(social
learning)

การสราง
ความรู
(constructivist)

สมมติฐาน
การปฏิบัติของ
ผูชี้แนะเปน
การเรียนรู
รวมกันและ
กระตุน
ความคิด
มากกวาจะ
สอนโดยตรง
ผูชี้แนะจะตอง
มั้นใจวา
สมาชิกและ
กลุมจะ
สามารถ
ประยุกต
คุณคาใหม
และเกิดการ
เรียนรูใน
สถานทีท่ ํางาน
และในชุมชน
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1.1.5 สมการของการเรียนรูจากการปฏิบัติ
กระบวนการเรียนรูจากการปฎิบัตินั้นใหความสําคัญกับการเรียนรูของ
แตละบุคคลและปญหาที่เกิดขึ้นในบริบทของการทํางานจริง ทั้งนี้ Revan ไดมีการนําเสนอสมการ
แหงการเรียนรูของการเรียนรูจากการปฎิบัติวาประกอบดวย L = P + Q ซึ่ง P (Programmed)
หมายถึง ความรู คําสอน คําชี้แนะแบบดั้งเดิมที่กําหนดไวเปนแนวทาง Q (Questioning)
หมายถึง มุมมองที่ไดจากการซักถาม การคิดใครครวญ โดย Marquardt ไดเพิ่มเติมสมการให
ชัดเจนและเปนระบบมากขึ้น และมีการเพิ่มองคประกอบของสมการ ดังนี้ L = P + Q + R + I + R
ซึ่ง R (Reflection) หมายถึง การสะทอนความคิดและ I (Implementation) หมายถึง การ
ดําเนินการแกไข ทดลองเพื่อเรียนรู ประโยชนของการเรียนรูจากการปฏิบัติที่สําคัญกลาวคือ ชวย
ในการแกปญหาการทํางานที่ยากและทาทายโดยสรางความเชี่ยวชาญใหแกผูปฏิบัติ ชวยสรางทีม
การทํางานที่เหนียวแนน รวมกันแกไขปญหาอยางตรงจุด ประหยัด คุมคา พัฒนาระบบการคิด
การเรียนรูรวมกันใหเกิดความคิดสรางสรรค การสรางสายสัมพันธ การสื่อสารที่ดีและภาวะผูน าํ ใน
องคกร สรางวัฒนธรรมการทํางานที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี มีสวนชวยใน
การปรั บ เปลี่ ย นบทบาทของนั ก พั ฒ นาบุ ค คล ให เ ข า สู บ ทบาทของผู มี ส ว นร ว มผลั ก ดั น การ
เปลี่ยนแปลง เปนผูใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาได (วีระวัฒน ปนนิดามัย;
สุชาดา รังสินันท, 2545)
1.1.6 การเรียนรูจากการปฏิบัติไดรับการยอมรับและนําไปประยุกตใช
ในบริบท ตาง ๆ โดยวีระวัฒน ปนนิดามัย (2545) สรุปไวดังนี้
การพัฒนาผูนํา จากการศึกษาโดยทําการสํารวจการใชเทคนิคตาง ๆ
ในการพัฒนาผูบริหารของ Linkage Inc รวมกับ Warren Bennis โดย Giber, Carter, และ
Goldsmith (2000) พบวา ผูเขารับการพัฒนารายงานวา วิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติให
ประสิทธิผลสูงสุดเปนอันดับหนึ่ง (73%) นอกจากนี้ยังมีผูผลักดันใหนําการเรียนรูจ ากการปฏิบตั มิ า
ใชกับการพัฒนานักบริหารอีกดวย (Bunning, 1994; Keys, 1994; Marquardt, 1999, 2000)
การพัฒนาองคกร Bunning (1997) รายงานผลของการนําการเรียนรู
จากการปฏิบัติไปประยุกตใชกับหัวหนางานการผลิต จํานวน 4-8 คน เปนระยะเวลา 6 เดือน ทํา
การประเมินผล 3 ระดับ ไดแก ปฎิกิริยา พฤติกรรม และผลลัพธ พบวา ผูเขาอบรม แสดงความ
พอใจกับการพัฒนาวาดีเยี่ยม 38 % ดี 54 % เกินกวาที่คาดหวัง 33 % ในแงพฤติกรรมพบวา
หัวหนางานมีแรงจูงใจที่ดีในการเรียนรู สรางความกาวหนาในอาชีพ และความเจริญตอการ
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เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี มีมาตรฐาน และพบวาใหผลตอบแทนที่ดีแกบริษัท ประหยัดคาใชจายใน
กระบวนการผลิต
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย Southern California
ของสหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัย Surrey ของอังกฤษไดนําแนวทางการเรียนรูจากการปฏิบัติมา
ให นั ก ศึ ก ษาทางด า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ใช เ ป น แนวทางในการสั่ ง สมประสบการณ ใ นการเป น
ผูประกอบการธุรกิจ Frank (1996) Bourner (1996) ตางก็รายงานถึงผลสําเร็จของการนําการ
เรียนรูจากการปฎิบัติไปใช
ธุรกิจภาคเอกชน บริษัทชั้นนําหลายแหงอาทิ Johnson and Johnson
General Electric Du Point Motorola Dell Shell Heineken Siemens ตางก็รายงานผลสําเร็จ
และความประทับใจของการนําการเรียนรูจากการปฎิบัติมาใช (วีระวัฒน ปนนิดามัย, 2544;
Boshyk, 1990)
1.2 การชี้แนะ
1.2.1 ความหมายของการชี้แนะ
การชี้แนะเปนกระบวนการของบุคคลที่เรียกวาผูชี้แนะ สรางความสัมพันธ
กับบุคคลอื่นที่ชวยใหเขาเรียนรูไดงายขึ้น ผูชี้แนะชวยใหบุคคลไดบรรลุเปาหมายการทํางานใน
ระดับที่สูงขึ้นกวาที่เปนอยู กระบวนการนี้เปนการสรางใหบุคคลมีความเขมแข็งขึ้น ภูมิใจในตนเอง
แสดงความสามารถซึ่งเปนผลตอการทํางานที่จะตามมากระบวนการชี้แนะจึงเปนกระบวนการ
เสริมพลังอํานาจ (empowering process)
การชี้แนะเปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งไดนํามาใชทั้งใน
วิชาชีพครู และวิชาชีพอื่น ๆ โดยมีเปาหมายที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมุงที่
การใหคําแนะนํา การใหความรูและแนวทางการปฏิบัติงานใหมใหแกผูเริ่มเขาสูวิชาชีพ และ
ผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานอยูแลวใหสามารถนําเอาวิธีการใหมมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน
และชวยในการแกปญหาใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนนความชวยเหลือซึง่ กันและกัน
ภายใตบรรยากาศของความไววางใจ การยอมรับและการติดตามความรูที่นําสูการปฎิบัติ (อรุณี
สําเภาทอง, 2597)
การชี้แนะทางปญญา (Cognitive coaching) หมายถึง กระบวนการใน
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การใหความชวยเหลือหรือจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด โดยปราศจากการตัดสินแกผูที่เขารับการชี้แนะพัฒนากระบวนการทางปญญาจาก
สภาพทีเ่ ปนอยู ไปสูสภาพที่พงึ ปรารถนา เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก ผาน
การใชเครื่องมือทางภาษารูปแบบตาง ๆ ในการพัฒนาความสามารถทางการคิดตามเปาหมาย
ทางการคิดตาง ๆ (วีณา กวยสมบูรณ, 2547)
สรุปไดวา การชี้แนะ หมายถึง การใหความชวยเหลือและจัดกิจกรรมตาง ๆ
ของผูชี้แนะ ที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงทางความคิดจากสภาพที่เปนอยูไปสูสภาพที่
พึงปรารถนาผานกระบวนการทางปญญาดวยการสรางความไววางใจและการใชเครื่องมือทาง
ภาษาในการกอรูปทางความคิดและการพัฒนาศักยภาพในการแกปญหาดวยตนเองของผูรับการ
ชี้แ นะ กระบวนการชว ยเหลือ ใหคําแนะนํ าของผูชี้แนะที่มี ความรู ความเขาใจและมองเห็น
แนวทางในการสงเสริมพัฒนาครูแตละคนและกลุมการเรียนรู และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ระหวางเพื่อนครูที่ความรู ความเขาใจและประสบการณมากกวา โดยเนนการใหความชวยเหลือ
เพื่อมอบอํานาจใหครูไดมีแนวทางในการพัฒนาดวยตนเอง
1.2.2 ลักษณะสําคัญของการชี้แนะ
1) การชี้แนะเปนกระบวนการ (process) ที่ตองการการเรียนรูการฝกฝน
การทําซ้ําและใชเวลา เปนกระบวนการที่บุคคลเสริมพลังอํานาจใหกับตน เพราะบุคคลจะพัฒนา
ความรูและทักษะผานสื่อตาง ๆ อยางมีอัตราตางกัน การนําไปใช (application) และการสะทอน
(reflection) จึงจําเปนตองมีขึ้นหลังการทํางานทุกขั้นตอน
2) การชี้แนะเปนการเสริมพลังอํานาจ (empowerment) เปนการถายโยง
ความรูทักษะและ/หรือคุณคา และทัศนคติจากผูชี้แนะไปสูผูเรียน ผานความสัมพันธในการชี้แนะ
ผูเรียนสามารถแสดงใหเห็นงานใหมที่ดีกวาที่กําลังทําอยู หรือทําอะไรที่แตกตางออกไป หรือ
แสดงออกในระดับความสามารถที่สูงขึ้นผูชี้แนะอาจชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมความรูและทักษะ
เขากับความมุงมั่นพยายามเพื่อใหงานสําเร็จอยางเหมาะสม มีความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนที่จะทํางานใหสําเร็จ
3) การชี้ แ นะเป น ความสั ม พั น ธ (relationship)
การชี้ แ นะเป น
ความสัมพันธระหวางบุคคลหรือผูชี้แนะกับผูเรียน การชี้แนะที่ประสบความสําเร็จตองอยูบน
พื้นฐานการไววางใจ การยอมรับ และเคารพใหเกียรติกัน ใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือการเรียนรูสิ่งใหมเปนอันดับรองลงไป
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4) การชี้แนะเปนการเปลี่ยนผาน(transformation) ผลของการชี้แนะคือ
การทําใหผูเรียนสามารถแสดงออกถึงความสามารถในระดับที่สูงขึ้นหรือสมบูรณมากขึ้น สามารถ
ทํ า อะไรที่ ต า งออกไป จั ด การกั บ การเรี ย นรู ข องตนเองในระดั บ ที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น ซึ่ ง เรี ย กว า
metalearning

1.2.3 เปาหมายและแนวทางการชี้แนะ
เป า หมายของการชี้ แ นะทางนั้ น มี เ พื่ อ พั ฒ นาให บุ ค คลเกิ ด การชึ้ นํ า
ตนเอง (self-directed) การจัดการตนเอง (self-managing) การควบคุมตนเอง (self-monitoring)
และการปรับปรุงตน (self-modifying) การชี้แนะมีกระบวนทัศน(paradigm) ตางกันออกไปจาก
รูปแบบการสั่งการ(the prescription model) ไปสูรูปแบบการเสริมพลังอํานาจ(the
empowerment model) ซึ่งมีความแตกตางกัน (Mink, Owen, and Mink 1993 ) ดังนี้
รูปแบบการสั่งการ
(the prescription model)
ตั้งเปาหมายให
กําหนดบทบาทการทํางาน
มีกระบวนการทํางานทีเ่ ขียนแจกแจงไวแลว
มีการควบคุมพฤติกรรม
สั่งการ
เชื่อเรื่องการเสริมแรงตามธรรมชาติ
(เชน ความกลัว ฯลฯ)

รูปแบบการเสริมพลังอํานาจ
(the empowerment model)
พัฒนาเปาหมายรวมกันอยางเปนเอกฉันท
บทบาทคอย ๆ กอรูปขึ้นมาการทํางานตาง ๆ
คอย ๆ พัฒนากระบวนการขึน้ มาดวยกัน
ใหความสําคัญกับวิถที างในการพัฒนา
ทํางานแบบรวมแรงรวมใจ
การเสริมแรงจากภายในและภายนอก

1.2.4 ทักษะและความรูของผูชี้แนะ
Feger, Woleck and Hickman (2004) ศึกษาเรื่องการชี้แนะ กลาววาผู
ชี้แนะทํางานควบคูไปกับครู โดยใหคําถามและทบทวนการสอน เรียนรูทักษะ ยุทธวิธีและการ
สงเสริมผูรับการชี้แนะใหประสบความสําเร็จ ขณะที่ผูชี้แนะเขาไปทํางานกับครูแบบตัวตอตัวเพื่อ
สงเสริมการสอนในชั้นเรียน ผูชี้แนะตองการใชทักษะและความรูที่มีลักษณะเฉพาะ ไดแก

.
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1) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล(interpersonal skills)
การสื่ อ สารและการสร า งความไว ว างใจให แ ก ค รู ผู ที่ พ ยายาม
เปลี่ยนแปลงการทํางานของตนเอง จําเปนตองไวตอความกลัว ความสับสนได ผูชี้แนะตองมี
ความสามารถที่จะสังเกตเห็นและใหการสะทอนกลับที่เหมาะสมเกี่ยวกับการทํางาน อยางให
เกียรติและรวมแรงรวมใจ เปนสื่อกลางระหวางครูกับผูบริหาร แกตางครูในขณะทํางานกับผูบริหาร
ที่ขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย ทั้งสรางชุมชนแหงเรียนรูในโรงเรียน
2) ความรูเกีย่ วกับเนื้อหา (content knowledge)
ผู ชี้ แ นะต อ งมี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาอย า งลึ ก ซึ้ ง
ประกอบดวยความรูเกี่ยวกับการพัฒนา โดยใชหลักสูตรและสื่อการเรียนรู ประสบการณจากผู
ชี้แนะในระดับประถมศึกษาชี้ใหเห็นวาระดับความกระจางและความชํานาญในเนื้อหาจําเปน
สําหรับการชี้แนะ แตสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผูชี้แนะในการรวมงานและความสัมพันธแบบไตรตรอง
กับครูนั้น จะไมบอกสิ่งที่ครูควรทํา แตจะสงเสริมแทนเชน แนะแหลงเรียนรูและเปนสื่อกลางในการ
ชวยใหครูทบทวนการทํางาน
3) ความรูเกี่ยวกับครุศึกษา (pedagogical knowledge)
ในการเป น ผู นํ า ผู ชี้ แ นะจํ า เป น ต อ งเข า ใจวิ ธี ที่ เ ด็ ก เรี ย น รวมทั้ ง
ความรู อยางลึ ก ซึ้งเกี่ ยวกั บ งาน ยุทธวิธีก ารใชคํา ถาม และโครงสรางของชั้น เรี ยนที่ จะช วยให
นักเรียนไดพัฒนา
4) ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร (knowledge of the curriculum)
ความรูและประสบการณเ กี่ ย วกับ หลั ก สูตรเป น เรื่ อ งสํา คัญ อั น
ไดแก ความคิดที่อยูเบื้องหลังหลักสูตรและวิธีการที่แนวคิดเหลานั้นมาสัมพันธกับระดับการศึกษา
การตระหนักเกี่ยวกับแหลงของการชี้แนะ(awareness of coaching resources) ผูชี้แนะตองการ
ความรูเฉพาะเกี่ยวกับวัสดุที่ใชในการพัฒนาบุคลากร เอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ ที่จะชวยให
ครูเขาใจวิธีการสอน
5) ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติการชี้แนะ (knowledge of the practice
of coaching)
ผูชี้แนะจําเปนตองรูยุทธวิธีและโครงสรางของการชี้แนะ เชน การ
ประชุมกอนและหลังการสอน บทบาทการใชคําถาม วิธีการฝกปฏิบัติการสอน ทั้งดานวัสดุ
หลักสูตร งานของนักเรียน บทสนทนาในชั้นเรียน การใหคําแนะนํา/ติชมแผนการสอน ผูชี้แนะตอง
เขาใจบทบาทตาง ๆ ในการชี้แนะในหองเรียน ตัวอยางเชน ผูชี้แนะสามารถวางแผนบทเรียน
รวมกันกับครูได การสอนคูกันกับครู หรือบันทึกการอภิปรายในชั้นเรียน
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1.2.5 วิธีการชี้แนะ
Harvard Business Essential (2004) อธิบายวา วิธีการชี้แนะ
จําแนกได 2 แบบ เพื่อปรับใชใหเหมาะกับสถานการณ คือ การชี้แนะโดยตรง ( direct coaching)
เปนการแสดงหรือบอกวาควรทําอะไร ซึ่งเหมาะสําหรับผูรับการชี้แนะที่ยังไมมีประสบการณหรือ
ตองการใหเกิดความสามารถอยางทันที ในอีกสถานการณคือ การชี้แนะเพื่อการสงเสริม
(supportive coaching) ผูชี้แนะเปนผูอํานวยความสะดวก วิธีการทั้งสองแบบมีรายละเอียดดัง
ตาราง
ตารางที่ 2

วิธีการชี้แนะ

วิธีการชี้แนะ
แบบตรง(direct)

แบบสงเสริม (supportive)

วิธีการที่ใช
รายละเอียด
การพัฒนาทักษะ(developing สอนผู รั บ การสอนในทั ก ษะที่
skills)
ตนเองมีความสามารถหรือสง
ต อ ให ผู ชี้ แ นะคนอื่ น ที่ มี ค วาม
ชํานาญในดานนั้น ๆ
ก า ร ใ ห คํ า ต อ บ (providing อธิ บ ายยุ ท ธศาสตร สํ า คั ญ
Answers)
ใหแกผูรับการชี้แนะ
การสอนงาน(instructing)
ให ผูรับการสอนได เรีย นรู ด ว ย
การทํางานรวมกัน
การชวยแกปญหา(facilitating ช ว ยเหลื อ ให ค น พบวิ ธี ก าร
problem solving)
แกปญหาดวยตนเอง
การสรางความมั่นใจ(building ใ ห แ ส ด ง ค ว า ม มั่ น ใ จ เ มื่ อ
self-confidence)
สามารถคนพบวิธี
แกปญหา
การส ง เสริ ม ให มี ค วามรู ด ว ย ให ล องรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะเรี ย นรู
วิ ธี ก า ร ข อ ง ต น เ อ ง จากการทํางานดวยตนเอง
(encouraging others to
learn on their own)
การใหขอมูลที่จําเปน(serving ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญ ใ น ก า ร
ดําเนินการแกปญหาหรือ
as a resource to others)
ทํางาน
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1.2.6 ยุทธวิธีการชี้แนะ
1) การถามคําถาม
คําถามเปนเครื่องมือสําคัญ แตก็เปนเรื่องยากสําหรับผูชี้แนะใหม
ผูชี้แนะตองคงความสัมพันธแบบมีสวนรวมและความไววางใจกับครู ครูก็จะพรอมที่จะสะทอนกับ
คําถาม ควรใชคําถามเพี่อการคิดสะทอนมากกวาคําถามที่มีเพียงคําตอบเดียว การนิง่ เงียบ
หลังจากถามคําถามทําใหผชู ี้แนะรูสึกอึดอัด แตก็ควรมีเวลาแตก็ควรมีเวลาใหครูบาง
คําถามที่ใชในการชี้แนะจะอยูบนพื้นฐานเรื่องงานและการเรียน
ของนักเรียน บทสนทนาของผูชี้แนะและครูมีลักษณะรวมกันทําเพื่อเปาหมายในการพัฒนาการ
เรียนรวมกันคําถามจึงเนนไปที่หลักสูตรและความตองการของนักเรียน คําถามที่เสนอเมื่อทํางาน
กับครูคณิตศาสตร ไดแก
คณิตศาสตรคืออะไร
มีชิ้นงานหรือการตอบสนองใดของนักเรียนที่แสดงวาเขา
เขาใจ
สิ่งใดที่คุณจะทําตอไป
คําถามที่มีประสิทธิภาพตองใชประสบการณ การใชฝกใช
ในสถานการณชี้แนะกับครู คําถามที่ดีจะชวยใหครูไดสะทอนและพัฒนา
2) การสาธิตและการสอนรวม
การชี้แนะแบบเดิมมักใชการสาธิตในการพัฒนาครู แตการสาธิต
บทเรี ย นก็ ค วรพิจ ารณาไมให เ ปน อุ ป สรรคในความสั ม พัน ธ แ บบวางใจกับ ครู การสาธิ ต ควรมี
กระบวนการตอเนื่อง ผูชี้แนะควรพบปะครูกอนการสาธิตการสอนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความเขาใจ
ของนักเรียนและครู รวมทั้งการสรุปหลังการสาธิต อาจมีการใหคําถามเฉพาะเพื่อใหครูสังเกต
ระหวางการสอน การสอนรวมกันเปนยุทธวิธีที่มีประโยชน ครูและผูชี้แนะวางแผนการสอนรวมกัน
ในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน คําถามแบบใด อุปกรณแบบใดที่ทําใหบรรลุผล ขณะเดียวกัน
ยุทธวิธีนี้ก็ควรมีชวงใหครูและผูชี้แนะไดอภิปรายรวมกันดวย
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3) ชุมชนแหงการเรียนรู
ผู ชี้ แ นะควรมี โ อกาสที่ จ ะเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ ความรู ท างครุ ศึ ก ษาและ
เนื้อหาอยางลุมลึกขึ้น เขาใจแหลงขอมูลในการพัฒนาวิชาชีพใหม ๆ และสื่อที่สามารถนําไปใชใน
การชี้แนะ สถานการณการชี้แนะและยุทธวิธีการชี้แนะที่มีประสิทธิภาพ เชน การใชกรณีศึกษา
การสะทอนอยางมีจุดมุงหมายในการชี้แนะของตน การทดสอบยุทธวิธีการชี้แนะของตน การ
พัฒนาและการวางแผนงานในขั้นตอไป การแสดงบทบาทของการชี้แนะนี้ทําไดดวยการมีเพื่อน
รวมงานอาจผานการสัมมนาหรือเครือขายวิชาชีพแบบอื่น ที่เปนเสนทางการพัฒนาการเรียนรู การ
มีชุมชนการเรียนชวยใหผูชี้แนะกาวขามความโดดเดี่ยวไปได
O'nail and Lamm (2000) พบวาการเรียนรูที่มีการชี้แนะใหผลดีกวา
การเรียนรูตามลําพัง และการเรียนรูที่มีผูชี้แนะเพียงคนเดียวจะทําใหไดรับโอกาสนอยกวาในการ
ปฏิสัมพันธกับผูอื่นและเรียนรูการทํางานเปนทีม ปฏิสัมพันธเริ่มแรกของการเรียนรูที่มีการชี้แนะ
เกี่ยวของกับการเรียนรูจากการปฏิบัติเปนกลุม ผูชี้แนะสามารถใชชุดของทักษะที่หลากหลายใน
การทํางานกับกลุมที่ชวยใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน ทักษะในการใหคําปรึกษาอยางเปน
กระบวนการไดรับการพิจารณาวาเปนสวนที่สําคัญของการเรียนรูที่มีการชี้แนะ โดยเพิ่มเติมให
ผู เ รี ย นที่ เ รี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ ไ ด รั บ การเรี ย นรู ใ นระดั บ ที่ ลึ ก มากขึ้ น จะทํ า ให ร ะดั บ ของการ
เปลี่ยนแปลงบรรลุผลและเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูที่แสดงใหเห็นจากผูที่เขารวม สิ่งที่
เพิ่มเติมประกอบดวยการใหการสนับสนุน การสะทอนความคิดที่ทําใหบรรลุผลสําเร็จและการ
สะทอนความคิดอยางมีวิจารณญาณ ความทาทายในการตั้งสมมติฐานของกลุม และการคนหา
ใหกลุมไดมีการเรียนรูจากประสบการณดวยตนเอง การชี้แนะตองการการดูแลปฏิสัมพันธโดยใช
ทักษะการใหคําปรึกษาอยางเปนกระบวนการและสิ่งอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
ตอนที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู
2.1 กระบวนการเรียนรู
2.1.1 ทฤษฎีการเรียนรูข องผูใหญ
Merriam and Caffarella (1991; Marquardt and Waddill, 2004) ได
แบงทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญออกเปน 5 แนวคิด โดยไดอธิบายมโนทัศนของแตละแนวคิดดังนี้
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1) ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (behaviorist)
นักพฤติกรรมนิยมมุงความสนใจการเรียนรูที่ผานการควบคุมจาก
สิ่งแวดลอมภายนอก โดยเนนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผานกระบวนการการวางเงื่อนไขการ
กระทํา (operant conditioning) นักพฤติกรรมนิยมเชื่อวาการเรียนรูเกิดขึ้นโดยมีสมมติฐาน 3
ประการ คื อ การเปลี่ ย นพฤติ ก รรมที่ แ สดงให เ ห็ น ว า เกิ ด การเรี ย นรู การเรี ย นรู เ กิ ด ขึ้ น โดย
องคประกอบตาง ๆ ในสิ่งแวดลอม การกระทําซ้ําและและการเสริมแรงของพฤติกรรมการเรียนรูที่
เปนสวนชวยในกระบวนการเรียนรู
2) ทฤษฎีปญญานิยม (cognitivist)
นักปญญานิยมมุงความสนใจในวิธีการที่มนุษยเรียนรูและเขาใจ
โดยใชกระบวนการภายในในการไดมาซึ่งความรู การเขาใจและการเก็บจําความรู นักปญญานิยม
เชื่อวามนุษยมีความสามารถในการหยั่งรู การรับรูและการสรางความหมาย การเรียนรูเกิดขึ้นเมื่อ
มนุษยมีการจัดโครงสรา งของประสบการณซึ่งเปนการสรางความเขา ใจของปจจัยนําเขาจาก
สิ่งแวดลอม
3) ทฤษฎีมนุษยนิยม (humanist)
นักมนุษยนิยมเนนวาการพัฒนาแบบองครวมของบุคคลและตัวตน
มุงที่ดานจิตใจเปนหลัก จากแนวคิดที่กําหนดขึ้นนี้มีมุมมองวาบุคคลแตละคนมุงคนหาตัวตนที่
แทจริง (Self-actualization) ผานการเรียนรูและสามารถที่จะตัดสินใจในการเรียนรูของตนเอง
การเรียนรูแบบนําตนเองจึงไดรับการยอมรับ
4) ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (social learning)
มุงเนนที่บริบททางสังคมที่บุคคลไดเรียนรู เชน วิธีการที่บุคคล
เรียนรูผานการปฏิสัมพันธและการสังเกตบุคคลอื่น บุคคลสามารถเรียนรูจากขอจํากัดของบุคคล
อื่น การมีตนแบบและการไดรับคําปรึกษาจึงมีความสํา คัญ การเรียนรูทางสังคมเกิดขึ้ นเมื่อ
วั ฒ นธรรมขององค ก รได ถู ก ส ง ผ า นไปยั ง ผู ที่ เ ข า ใหม โ ดยได รั บ การสอนให รู ถึ ง วิ ธี ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพที่ใชในองคกร
5) ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivist)
เนนที่ความสําคัญที่ความรูทั้งหมดในบริบทที่กําหนดและที่บุคคล
สรางความหมายของตนเองจากประสบการณของตนผานการสรางความจริงภายใน แนวคิดนี้เนน
ถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงตนเองและสิ่งแวดลอม การปฏิบัติในการสะทอนความคิดคือ
กุญแจสําคัญของแนวคิดที่ไดเกิดขึ้นนี้
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ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญดังกลาวขางตน ไดกลาวถึงการเรียนรู
ที่สะทอนแนวคิดของแตละทฤษฏี โดยการแสดงใหเห็นถึงการเรียนรูทั้งในแงของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม กระบวนการทางปญญา การพัฒนาจิตใจ การมีปฏิสัมพันธทางสังคม ตลอดจนการ
สรางความรูโดยการสรางความหมายผานประสบการณ ทฤษฎีเหลานี้ชวยใหเกิดความเขาใจใน
การเรียนรูของผูใหญและสามารถเชื่อมโยงใหเห็นถึงแนวทางการเรียนรูของครูในบริบทของการ
ทํางาน
2.1.2 ความหมายของกระบวนการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู หมายถึง การดําเนินการอยางเปนขั้นตอนหรือการ
ใชวิธีการตาง ๆ ที่ชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรูในเนื้อหาสาระใด ๆ (ทิศนา แขมมณี,2545) ที่มี
การกําหนดจุดมุงหมาย สาระ กิจกรรม แหลงเรียนรู สื่อการเรียนและการวัดประเมินผล ที่มุง
พัฒนาคนและชีวิต ใหเกิดประสบการณการเรียนรูเต็มความสามารถ สอดคลองกับความสนใจ
และความตองการของผูเรียน โดยเปนวิธีการที่มีระบบที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทั้งความรู การ
คิดเปน และทําเปน นําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (นงลักษณ วิชัยรัช และ สุวิมล วองวาณิช
,2544)
2.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู
การพัฒนากระบวนการเรียนรูสามารถดําเนินการไดโดยใชการวิจัยและพัฒนา
มาเปนแนวทางสําคํญ การวิจัยและพัฒนาเปนกระบวนการแสวงหาความรูใหม หรือ การประดิษฐ
คิดคนสิ่งใหม ประกอบดวยกระบวนการวิจัย และกระบวนการพัฒนา โดยการวิจัยและพัฒนา
ทางการศึกษาที่ใชกันมากนั้นเปนของ Walter Dick และ Lou Carey (อางถึงใน นงลักษณ วิชัยรัช
และ สุวิมล วองวาณิช, 2544) มีขั้นตอนที่มีสามารถนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดจุดมุงหมายหรือเปาหมายของการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ซึ่งรวมทั้งการสํารวจความพรอมและการประเมินความตองการจําเปน
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะหกระบวนการเรียนรูเพื่อใหไดทักษะเฉพาะ วิธีการ
และกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ซึ่งบอกระดับความสําเร็จของ
พฤติกรรม หรือทักษะที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
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ขั้นตอนที่ 4 กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจากทักษะเฉพาะที่ไดจากการ
วิเคราะหกระบวนการเรียนรู และจากมาตรฐานและตัวบงชี้ที่กําหนดไว
ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาแบบสอบ / แบบวัดที่ใชประเมินผูเรียน
ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนากลยุทธที่จะชวยใหผูเรียนบรรลุเปาหมายที่ตองการ
ขั้นตอนที่ 7 การพัฒนาสื่อการเรียนรู เชน ตํารา คูมือ เอกสาร สื่อ เพื่อใชในการ
เรียนรู
ขั้นตอนที่ 8 การออกแบบและการประเมินความกาวหนาของผูเรียน โดยกําหนด
ชวงเวลาในการประเมินตามความเหมาะสม แลวรวบรวมผลการประเมินและขอมูลเชิงคุณภาพ
จากการสังเกตและการสัมภาษณระหวางทดลอง
ขั้นตอนที่ 9 การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู โดยใชขอมูลจากขั้นตอนที่ 8 และ
สามารถปรับปรุงการดําเนินงานในขั้นตอนใดก็ไดตั้งแตขั้นที่ 2-8 การดําเนินงานจึงเปนวงจรยอน
ทวนซ้ํากลับไดหลายรอบจนกวาจะไดกระบวนการเรียนรูที่มีมาตรฐานตามเปาหมายที่กําหนดไว
จึงจะดําเนินการในขั้นตอนตอไป
ขั้นตอนที่ 10 การประเมินผลสรุป ขั้นตอนนี้เปนการประเมินขั้นสุดทายเพื่อสรุป
ผลการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดนําไปใชประโยชนตอไป
กระบวนการดําเนินงานทั้ง 10 ขั้นตอนดังขางตน แสดงถึงกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาที่มีลักษณะการดําเนินงานเชนเดียวกับวงจรเดมมิ่ง หรือ วงจร P-D-C-A โดยที่ขั้นตอนที่ 13 จัดเปนขั้นตอนที่เปนการวางแผนและเตรียมการดําเนินงาน (PLAN) ขั้นตอนที่ 4-7 เปนขั้นตอน
การปฏิบัติ (DO) ขั้นตอนที่ 8 และ 10 เปนขั้นตอนการประเมิน (CHECK) และขั้นตอนที่ 9 เปน
ขั้นตอนการปรับปรุง (ACTION) แตมีสิ่งที่แตกตางระหวางการวิจัยและพัฒนา กับ วงจร P-D-C-A
คือ วงจร P-D-C-A โดยทั่วไปจะมีการดําเนินงานเปนวงจรไปทางเดียวเปนแบบ P-D-C-A - P-DC-A แตวงจร P-D-C-A ในกระบวนการวิจัยและพัฒนานี้ จากขั้นตอน A ที่เปนขั้นตอนการ
ปรับปรุงนั้นอาจปรับปรุงไดทุกขั้นตอนทั้ง P D และ C ดังนั้นวงจรวิจัยและพัฒนาที่มีการทําซ้ํา
วงจรเปนสองรอบอาจเปนแบบ (P-D-C-A)-D-C-A หรือเปนแบบ (P-D-C-A)-(C-A) ก็ได (นง
ลักษณ วิชัยรัช และ สุวิมล วองวาณิช, 2544)
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ตอนที่ 3 การรับรูความสามารถของตนของครูและบุคลิกภาพ
3.1 การรับรูความสามารถของตนของครู
3.1.1 การรับรูความสามารถของตน
การรับรูความสามารถของตน (Perceived Self-Efficacy / SelfEfficacy) (Bandura, 1986) หมายถึง เปนการที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง
ที่จะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายทีก่ ําหนดไว
อัลเบิรต แบนดูรา (Albert Bandura) นักทฤษฎีปญญาสังคม (Social
Cognitive Theory) เปนผูสรางทฤษฎีการรับรูความสามารถของตนขึ้น งานของ Bandura ที่
เกี่ยวของกับการรับรูความสามารถของตนเองนั้น ในระยะแรก Bandura เสนอแนวคิดความ
คาดหวังความสามารถของตนเอง (Efficacy Expectation) โดยใหความหมายวาเปนความ
คาดหวังที่เกี่ยวของกับความสามารถของตนเอง ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง และความคาดหวังนี้
เปนตัวกําหนดการแสดงออกของพฤติกรรม (Bandura, 1977) แตตอมา Bandura (1986) ไดใช
คําวา การรับรูความสามารถของตนเอง (Percieved Self-Efficacy) โดยใหความจํากัดความวา
เปนการที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ที่จะจัดการและดําเนินการกระทํา
พฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดยที่ไมไดกลาวถึงความคาดหวังอีกเลย (สมโภชน
เอี่ยมสุภาษิต, 2543)
Bandura มีความเชื่อวาการรับรูความสามารถของตนเองนั้น มีผลตอ
การกระทําของบุคคล บุคคล 2 คนอาจมีความสามารถไมตางกัน แตอาจแสดงออกในคุณภาพที่
แตกตางกันได ถาพบวาบุคคล 2 บุคคลนี้การรับรูความสามารถของตนเองแตกตางกัน ในคนคน
เดียวกันก็เชนกัน ถาการรับรูความสามารถของตนเองในแตละสภาพการณที่แตกตางกัน ก็อาจ
แสดงพฤติกรรมออกมาไดแตกตางกันเชนกัน Bandura เห็นวาความสามารถของคนเรานั้นไม
ตายตัว แตหากยืดหยุนตามสภาพการณ ดังนั้นสิ่งที่กําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึง
ขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถของตนเองในสภาวะการณนั้นๆ นั่นเอง นั่นคือถาเรามีการรับรูวา
เรามีค วามสามารถ เราก็ จะแสดงออกถึง ความสามารถนั้ น ออกมา
คนที่ รับรูวา ตนเองมี
ความสามารถจะมีความอดทนสูง อุตสาหะ ไมทอถอย และจะประสบความสําเร็จในที่สุด
(Evans,1989)
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การรับรูความสามารถของตนเปนความสามารถในการจัดการกับ
สถานการณแวดลอมที่คลุมเครือและยุงยากไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการกับสถานการณ
ดังกลาวเกิดขึ้นไดโดยอาศัยองคประกอบ 2 ประการไดแก ทักษะในการจัดการ และ ความเชื่อใน
ความสามารถของตนวาจะทําไดสําเร็จ ซึ่งความเชื่อดังกลาวทําใหคนมีความมานะพยายาม มี
ความอดทนตอความยากลําบาก มีความตั้งใจมั่นในการที่จะฝาฟนอุปสรรค
Bandura (1997: วิลาสลักษณ ชัววัลลี, 2543) กลาววาการรับรู
ความสามารถของตนเปนสิ่งที่กําหนดวาบุคคลมีพฤติกรรมอยางไร มีแบบแผนในการคิดและ
ตอบสนองทางดานอารมณอย างไรเมื่ออยูในสภาพการณที่ตองมีความพยายามสูง การรับรู
ความสามารถของตนจึงเปนตัวกําหนดในเรื่องตอไปนี้
1) กระบวนการทางปญญา (Cognitive Process)
การรับรูความสามารถของตนมีผลกระทบตอแบบแผนการคิดที่
สามารถสงเสริมหรือบั่นทอนผลการปฏิบัติงานของบุคคลได บุคคลจะตีความหรือคาดการณ
สถานการณ ในอนาคตไดอยางไรขึ้น อยูกับวาเขามีความเชื่อในการรับรู ความสามารถของตน
อยางไร คนที่เชื่อวาตนเองมีความสามารถสูงจะมองสถานการณที่พบวาเปนโอกาส มองภาพ
ความสําเร็จและใหเปนสิ่งที่นําทางการกระทํา สวนคนที่ตัดสินวาตนเองมีความสามารถต่ําจะ
ตีความสถานการณที่ไมแนนอนวาเปนความเสี่ยง และมีแนวโนมที่จะมองเห็นภาพความลมเหลว
ในอนาคต คิดในทางลบ ทําลายแรงจูงใจ และการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ เพราะเปน
การยากที่จะประสบความสําเร็จถายังสงสัยในความสามารถของตนอยู
2) กระบวนการจูงใจ (Motivation Process)
ความสามารถที่จะจูงใจตนเองและกระทําตามเปาหมายที่กําหนด
พื้นฐานมาจากกระบวนการคิด ขณะที่คาดการณในอนาคตก็จะทําใหเกิดแรงจูงใจและควบคุม
การกระทําของตนเองได กลาวคือสิ่งที่คิดเอาไวลวงหนาจะ๔กเปลี่ยนใหเปนสิ่งจูงใจ และการ
กระทําที่จะควบคุมดวยกระบวนการกํากับตนเอง การเชื่อในความสามารถของตนมีบทบาท
สําคัญในการคิดที่เปนพื้นฐานของแรงจูงใจ บุคคลที่รับรูความสามารถของตนและตั้งเปาหมายไว
สูงจะมีแรงจูงใจในการกระทําและปฏิบัติงานไดดี
3) กระบวนการดานความรูสึก (Effective Process)
การรับรูความสามารถของตนสามารถมีผลกระทบตอประสบการณ
ทางอารมณโดยผานการควบคุมทางวามคิด การกระทําและความรูสึก ในดานการคิดความเชื่อใน
ความสามารถของตนมี อิ ท ธิ พ ลต อ ความสนใจ และการตี ค วามเหตุ ก ารณ ใ นชี วิ ต ที่ อ าจให
ความรูสึกในทางบวกหรือทางลบ และมีผลตอการรับรูวาตนมีความสามารถที่จะควบคุมความคิด
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ทางลบที่เกิดขึ้นไดหรือไมดวย ในดานการกระทํา การรับรูความสามารถของตนจะจัดการกับ
สภาวะทางอารมณโดยสงเสริมการกระทําที่มีประสิทธิผลเพื่อเปลี่ยนสิ่งแวดลอมในลักษณะที่จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณได สวนดานความรูสึกจะเกี่ยวของกับการรับรูวาตนสามารถทํา
ใหสภาวะทางอารมณของตนที่ดีใหดีขึ้นไดหรือไม
4) กระบวนการเลือก (Selection process)
บุคคลมีแนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมและสภาพการณที่เขาเชื่อ
ว า ยากเกิ น ความสามารถ และบุ ค คลจะกระทํ า กิ จ กรรมและเลื อ กสิ่ ง แวดล อ ทที่ แ น ใ จว า มี
ความสามารถที่จะจัดการได ผูที่ยิ่งมีการรับรูความสามารถของตนสูง จะเลือกกิจกรรมทาทาย
กระบวนการที่กลาวมาโดยปกติจะทํางานรวมกันมากกวาแยกกัน
ในการดําเนินการกํากับพฤติกรรมมนุษย จึงกลาวไดวาคุณลักษณะสําคัญที่สงผลตอการกระทํา
ของบุคคล ความตั้งใจ การใชความพยายามที่จะนําไปสูผลสําเร็จในการกระทํา คือ การรับรู
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ที่นอกเหนือไปจากความรู ความสามารถและทักษะที่
บุคคลมีอยู ซึ่งหากบุคคลมีความรู ความสามารถและทักษะแตคิดวาตนไมมีความสามารถก็ไม
อาจประสบความสําเร็จในการทํางานได และการรับรูความสามารถของตนที่แตกตางกันสามารถ
สงผลตอคุณภาพการแสดงออกที่ตางกันแมวาความสามารถจะเทากัน จึงอาจกลาวไดวาการรับรู
ความสามารถของตนมี ค วามสํ า คั ญ เท า กั บ ความสามารถหรื อ มากกว า ความสามารถก็ ไ ด
(Bandura,1997; จรินทร วินทะไชย, 2541)
3.1.2 การรับรูความสามารถของตนของครู
การรั บ รู ค วามสามารถของตนของครู (Teacher
self-efficacy)
หมายถึง การตัดสินของครูวาตนมีความสามารถที่จะกระทําใหบรรลุผลสําเร็จไดในดานการเรียนรู
ของผูเรียนและการมีสวนรวม แมวานักเรียนจะมีความยากลําบากในการเรียนหรือขาดแรงจูงใจ
(Tschannen-Moran, 1998)
การประกอบวิ ช าชี พ ครู ใ ห ป ระสบความสํ า เร็ จ นั้ น การรั บ รู
ความสามารถของครู (Teacher self-efficacy) เปนสิ่งสําคัญในการบงชี้คุณภาพทางการสอน
Woolfolk and Hoy (1990; Henson, 2001) กลาววา นักวิจัยหลายทานไดพบวามีคุณลักษณะ
ของครูเพียงไมกี่ประการที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมหรือการเรียนรูของนักเรียน และหนึ่งในนั้น

48

คือการรับรูความสามารถของครูที่เปนคุณลักษณะสําคัญที่สงผลพฤติกรรมและการเรียนรูของ
นักเรียน
จากการศึกษาปจจัยคัดสรรที่สงผลตอการรับรูความสามารถของครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลทางตรงเชิงบวกตอการรับรูความสามารถของครู คือ
ประสบการณความสําเร็จในการสอน ทัศนคติตอวิชาที่สอนและประสบการณจากตัวแบบ และ
ปจจัยที่สงผลทางตรงเชิงลบตอการรับรูความสามารถของครู คือ ความวิตกกังวล และการอนุมาน
สาเหตุของความลมเหลวในการสอนจากความยากของงาน (จรินทร วินทะไชย, 2541)
ครูที่รับรูความสามารถของตนสูงจะเชื่อวาตนสามารถชวยใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูและประสบความสําเร็จในการเรียนได มีการคาดหวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงจากความคิดความเชื่อนี้จะนําไปสูพฤติกรรมการแสดงออกของครูในทางบวก เชน
ความมุงมั่นในการสอน การพัฒนากิจกรรมใหมีความทาทาย การสรางบรรยากาศที่ดีในการ
เรียนรูและกระตุนใหนักเรียนแตละคนมีความสนใจในการเรียน ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง ในขณะที่ครูรับรูความสามารถของตนเองต่ํา จะขาด
ความมุงมั่น ทอแทในการปรับปรุงพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียน ไมแนใจในความสามารถ
ของตนที่จะจัดการกับชั้นเรียน ควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนอยางเขมงวดและลงโทษนักเรียน
มากกวาครูที่รับรูความสามารถของตนเองสูง ซึ่งมีแนวโนมที่จะใชการโนมนาวใจเด็กมากกวา
(Gimbon and Dembo, 1984. 1985; Ashton and Webb, 1986: Warren and Payne, 1997;
จรินทร วินทะไชย, 2541)
3.1.3 แหลงขาวสารสี่แหลงที่มีอิทธิพลตอการรับรูค วามสามารถของตน
Banduraได นํ า เสนอแหล ง ข า วสาร 4 แหล ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การรั บ รู
ความสามารถของตน (Evan, 1989; สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2543) ไดแก
1) ประสบการณความสําเร็จจากการกระทําของตน (Mastery
experiences) Bandura เชื่อวาเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการพัฒนาการรับรู
ความสามารถของตน เนื่องจากวาเปนประสบการณโดยตรง ความสําเร็จทําใหเพิ่มความสามารถ
ของตนเอง บุ ค คลที่ เ ชื่ อ ว า เขาสามารถที่ จ ะกระทํ า ได
ดั ง นั้ น ในการที่ จ ะพั ฒ นาการรั บ รู
ความสามารถของตนนั้น จําเปนจะตองฝกใหเขามีทักษะเพียงพอที่จะประสบความสําเร็จได
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พรอมๆกับการทําใหเขารับรูวา เขามีความสามารถที่จะกระทําสิ่งนั้น จะทําใหเขาใชทักษะที่ไดรับ
การฝกไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด บุคคลที่รับรูวาตัวเองมีความสามารถนั้น จะไมยอมแพ
อะไรงายๆ แตจะพยายามทํางานตางๆเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ
2) การใชตัว แบบ (Modeling)
การที่ไดสังเกตตัวแบบการแสดง
พฤติกรรมที่มีความซับซอน และไดรับผลกรรมที่พึงพอใจ ก็จะทําใหผูสังเกตฝกความรูสึกวา เขาก็
สามารถที่จะประสบความสําเร็จไดถาเขาพยายามจริงและไมยอทอ ลักษณะของการใชตัวแบบที่
สงผลตอความรูสึกวาเขามีความสามารถที่จะทําไดนั้นไดแก การแกปญหาของบุคคลที่มีความกลัว
ต อ สิ่ง ต า งๆโดยที่ ไ ด ดู ตั ว แบบที่ มีลั ก ษณะคล า ยกั บ ตนเองก็ สามารถทํา ให ล ดความกลัว ต า งๆ
เหลานั้นได (Kazdin,1974)
3) การใชคําพูดชักจูง (Verbal Persuation) เปนการบอกวาบุคคลนัน้
มีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จได วิธีการดังกลาวนั้นคอนขางใชงายและใชกันทั่วไปซึ่ง
Bandura ไดกลาววาการใชคําพูดชักจูงนั้นไมคอยจะไดผลนัก ในการที่จะทําใหคนเราสามารถที่จะ
พัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง (Evans,1989) ซึ่งถาจะใหไดผล ควรจะใชรวมกับการทํา
ใหบุคคลมีประสบการณของความสําเร็จ ซึ่งอาจจะตองคอยๆสรางความสามารถใหกับบุคคล
อยางคอยเปนคอยไปและใหเกิดความสําเร็จตามลําดับขั้นตอนพรอมทั้งการใชคําพูดชักจูงรวมกัน
ก็ยอมจะไดผลดีในการพัฒนาการรับรูความสามารถของตน
4) การกระตุนทางอารมณ (Emotional Asousal) การกระตุนทาง
อารมณมีผลตอการรับรูความสามารถของตน บุคคลที่ถูกกระตุนอารมณทางลบ เชนการอยูใน
สภาพที่ถูกขมขูจะทําใหเกิดความวิตกกังวล และความเครียด นอกจากนี้อาจทําใหเกิดความกลัว
และนําไปสูการรับรูความสามารถของตนต่ําลง ถาอารมณลักษณะดังกลาวเกิดมากขึ้น ก็จะทําให
บุคคลไมสามารถที่จะแสดงออกไดดี อันจะนําไปสูประสบการณของความลมเหลว ซึ่งจะทําใหการ
รับรูกับความสามารถของตนต่ําลงไปอีก ถาบุคคลสามารถลดหรือระงับการถูกระตุนทางอารมณ
ได จะทําใหการรับรูความสามารถของตนดีขึ้น อันจะทําใหการแสดงออกถึงความสามารถดีขึ้น
ดวย ดังนั้น การที่บุคคลใด ๆ จะเสริมสรางการรับรูความสามารถของตนไดนี้จึงมีองคประกอบ 4
ประการ 1) ตนเชื่อวา ตนสามารถจัดการกับเรื่องราวนั้น ๆ ไดจนลุลวง 2) การสังเกตการ
ประสบผลสําเร็จหรือไมสําเร็จจากบุคคลอื่น และเรียนรูวิธีการจากบุคคลนั้น ๆ 3) ชักจูงตนเอง
ดวยคําที่ใหกําลังใจตาง ๆ เชน ฉันตองทําได ฉันมั่นใจ หรือจากคําใหกําลังใจจากผูอื่น เชน คุณทํา
ไดแน ๆ เราเชื่อวาคุณทําได 4) มีสิ่งกระตุนพอเหมาะ ทั้งระดับกระบวนการ และรูปแบบที่นํามา
กระตุน
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3.1.4 รูปแบบการรับรูความสามารถของตนของครู
Friedman and Kass (2001) ไดนําเสนอรูปแบบของการรับรู
ความสามารถของครูในบริบทของชั้นเรียนและโรงเรียน (The Classroom and School Context CSC Model of Teacher efficacy) โดยมีองคประกอบที่เปนหลัก 2 ประการ คือ บริบทของชั้น
เรียนประกอบดวยกิจกรรมการสอนและความสัมพันธกับนักเรียน และบริบทขององคกรที่มีความ
เกี่ยวของผูปกครอง เพื่อนรวมงานและผูบริหาร ทั้งนี้ไดมีการเพิ่มเติมบริบทขององคกรเพื่อเปนการ
ขยายมโนทัศนของการรับรูความสามารถของครูจากเดิมที่เนนเฉพาะทางการสอนเทานั้น โดยมี
การอางอิง คือ
1) ครูมีบทบาททั้งการเปนผูนําและเปนผูรวมงานใน 2 ระบบทางสังคม
ของโรงเรียน คือ ชั้นเรียนและองคกร ในชั้นเรียนไดแสดงใหเห็นกรอบแนวคิดทางสังคมอยาง
เปนทางการและมีการยอมรับลักษณะของความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนดวยบทบาทของครู
ที่แสดงความเปนผูนํา อยางไรก็ตามในบริบทของโรงเรียนซึ่งเปนสถานที่ที่ครูแสดงหนาที่ทาง
การศึกษาคือการสอนและการจัดการศึกษา ครูจะมีบทบาทเปนผูรวมงานของโรงเรียนและทํา
หนาที่เปนบุคลากรขององคกร ทั้งนี้ครูจึงมีบทบาทเปนทั้งผูนําและผูตามในเวลาเดียวกันและใน
องคกรเดียวกัน
2) ครูมีสวนรวมใน 2 ระบบทางสังคม ระบบแรกเชื่อมโยงระหวางครู
กับนักเรียน และอีกระบบเชื่อมโยงครูกับเพื่อนรวมงานและผูบริหาร การกระทําที่มีบทบาท
สัมพันธกับงานทั้งที่เปนไปตามธรรมชาติ การอบรมเลี้ยงดูและการสรางความสัมพันธซงึ่ กันและกัน
ในชั้ น เรี ย นทํ า ให ค รู มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ นั ก เรี ย น ส ว นในงานด า นอื่ น ๆ ของโรงเรี ย นครู มี
ความสัมพันธกับผูใหญ คือ เพื่อนรวมงาน ผูบริหารและผูปกครอง
3) ครูจะตองทํางานในชั้นเรียนและการทํางานในองคกรทั้งดานของ
งานและดานของการสรางความสัมพันธ ในบริบทของชั้นเรียนครูตองการการประสบความสําเร็จ
ในการทํางานตามเปาหมายที่มีวัตถุประสงคสัมพันธกับการจัดการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ และ
เปาหมายอื่น ๆ ที่แสดงใหเห็นอยางเดนชัด เชน การอบรมเลี้ยงดูและการสรางความสัมพันธซึ่งกัน
และกันกับผูเรียนอยางเปนทางการ ครูไมสามารถละทิ้งเปาหมายหนึ่งและมุงไปที่เปาหมายอื่น
และครูตองรูสึกวางานทางวิชาชีพทั้งหมดตองการความสําเร็จจากครู ซึ่งในบริบทของโรงเรียนครู
เป นสว นหนึ่ง ของกลุ มที่ มีอิท ธิพ ลตอการขั บเคลื่อ นทางสังคมและทางนโยบายที่ สามารถชว ย
สงเสริมการบรรลุเปาหมายขององคกร
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3.1.5 การวัดการรับรูความสามารถของตน
มิติของการวัดการรับรูความสามารถของตน ไมใชลักษณะรวม ๆ แต
เปนชุดของความเชื่อที่มีตอตนเองที่แยกจากกันเปนเรื่อง ๆ ซึ่งเปนเรื่องเฉพาะอยางชัดเจน ดังนั้น
การวัดการรับรูความสามารถของตนจะไมใชการวัดที่คลุมเครือในเรื่องรวม ๆ แตเปนการวัดการ
รับรูความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางมีบริบท และก็ไมใชการวัดทักษะยอยในเรื่องนั้นเชนกัน
เพราะบุ ค คลอาจรั บ รู ค วามสามารถของตนสู ง ในแต ล ะทั ก ษะย อ ย แต อ าจรั บ รู ว า ตนมี
ความสามารถต่ําในทักษะที่บูรณาการแลวก็ได (วิลาสลักษณ ชัววัลลี, 2543)
แบนดูรา (1997) กลาวถึง มิติของความเชื่อในความสามารถของตนที่
ถึงมี 3 มิติ คือ
1) ระดับความยากหรือกิจกรรมที่ บุคคลเชื่อว า ตนสามารถปฏิ บัติ ได
(Level of job difficulty)
2) ความมั่นใจของบุคคลที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่ระดับความยากหรือเมื่อ
มีอุปสรรคตาง ๆ (Strength of confidence)
3) การตัดสิน ว าตนมีความสามารถในกิจ กรรมอื่น ๆ ดวยหรือ ความ
สามารถเฉพาะในชอบเขตของกิจกรรมนั้น ๆ (Generality of ability)
แบบวัดการรับรูความสามารถของตนควรวัดความเชื่อของบุคคลใน
ความสามารถที่จะทํากิจกรรมที่ระดับความยากตาง ๆ ภายใตขอบเขตของเรื่องที่ศึกษา
วิลาสลักษณ ชัววัลลี (2543) ไดสรุปถึงงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบ
การวัดการรับรูความสามารถของตนแบบตาง ๆ รวมทั้งการหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบ
วัด เชน งานวิจัยของ Lust, Celuch & Showers (1993) และงานวิจัยของ Lee & Bobko (1994)
แมวาในงานวิจัยของ Lust และคณะจะไมไดเสนอแนะใหใชการวัดแบบใดแตผลการวิจัยแสดง
ใหเห็นวา การวัดความมั่นใจ (Strength) จะมีความเที่ยงตรงเชิงเอกนัย (convergent validity)สูง
ที่สุด ในขณะที่งานของ Leeและคณะ เสนอใหใชการวัดแบบผสม คือ การรวมการวัดระดับความ
ยากและความมั่นใจเขาดวยกัน เมื่อเปรียบเทียบการวัดทั้ง 2 มิติ ตามทฤษฎีของแบนดูรา สวน
การวัดความสามารถของตนโดยใชขอคําถามเดียว นอกจากจะไมครอบคลุมของเขตของเรื่องที่วัด
แลว ยังมีความเที่ยงตรงเชิงการทํานายต่ํา
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3.1.6 แบบวัดการรับรูความสามารถของตนของครู Bandura’s Teacher
Efficacy Scale
ในการวัดการรับรูความสามารถของตนของครูนั้น ยังมีขอถกเถียงกันวา
จะใชวิธีการใดที่ดีที่สุดในการวัด Bandura (1997) ไดเสนอแนะวา การระบุถึงการรับรู
ความสามารถของตนของครู ไ ม จํ า เป น ต อ งมี รู ป แบบตายตั ว ระหว า งชนิ ด ของความแตกต า ง
หลากหลายของงานของครูซึ่งเปนสิ่งที่ตองชี้ใหชัดไมใชระหวางเนื้อหาสาระวิชาตาง ๆ และได
สรางขอคําถาม 30 ขอ ทั้งหมด 7 ดาน ไดแก ดานการตัดสินใจ ดานแหลงการเรียนรู ดานการสอน
ดานระเบียบวินัย ดานความสัมพันธกับผูปกครอง ดานการมีสวนรวมขององคกรตาง ๆ ดาน
บรรยากาศทางบวกของโรงเรียน ในแตละคําถามจะมี 9 ระดับ และเริ่มจากระดับนอยที่สุด นอย
ปานกลาง มาก มากที่ สุด ในการวั ดครั้ ง นี้เ ป น การวัด ในหลายมิติ ของความเชื่ อหรื อ การรั บ รู
ความสามารถของตนของครูโดยไมไดระบุอยางเฉพาะเจาะจง
3.2 บุคลิกภาพ
3.2.1 ความหมายของบุคลิกภาพ
คําวา “บุคลิกภาพ” มาจากภาษาละตินวา Persona หมายถึง หนากากทีต่ ัว
ละครใชสวมเวลาออกแสดง เพื่อที่จะแสดงบทบาทตามที่ถูกกําหนดให
คําจํากัดความของ “บุคลิกภาพ” คือ ผลรวมอยางมีระบบของพฤติกรรมตาง ๆ
ตลอดจนทัศนคติและคานิยมซึ่งแสดงใหเห็นถึงลักษณะนิสัยเฉพาะตัวบุคคล
ดังนัน้ จิตวิทยา
บุคลิกภาพจึงเปนศาสตรที่มงุ ศึกษานิสัยของบุคคลซึ่งชวยใหมองเห็นวาแตละคนแตกตางกัน
อยางไร
บุคลิกภาพเปนองคประกอบของคุณลักษณะของคนที่คอนขางถาวร
เปน
คุณลักษณะ นิสัย ความฉลาด และรางกายทีก่ ําหนดการปรับตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอม
คุณลักษณะ (character) หมายถึง ระบบของความมุง มัน่ ที่มนั่ คงและคงทน สวนอุปนิสัย
(Temperament) เปนระบบที่มนั่ คงและคงทนเกี่ยวกับอารมณ สวนความฉลาด (Intellect)
หมายถึง ระบบที่มนั่ คงและคงทนเกีย่ วความสามารถทางสติปญญา สวนรางกาย (Physique)
หมายถึง ระบบที่มนั่ คงขององคประกอบทางรางกายและความสามารถของตอมไรทอในสมอง
(Eysensk, 1970; นพมาศ อุง พระ 2546)
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3.2.2 สิ่งทีก่ ําหนดบุคลิกภาพ (Personality Determinants)
1) พันธุกรรม (Heredity) จากการวิจัยพบวา ลักษณะตาง ๆ ทั้งทางชีวะภาพ
กายภาพ และจิตวิทยาภายใน จะถูกถายทอดจาก บิดามารดา สูบุตรผานทางยีนที่อยูในโครโมโซม
2) สิ่งแวดลอม (Environment Factors)ในขณะที่ผลจากพันธุกรรมจะมี
ขีดจํากัดในการสรางบุคลิกภาพความตองการของสังคมหรือสิ่งแวดลอมที่บุคคลนัน้ ดํารงอยู จะ
คอยปรับเปลี่ยน บุคลิกภาพใหแปรเปลี่ยนไป
3) สถานการณ (Situation Conditions) บุคลิกภาพที่มกั จะสม่าํ เสมอ
อาจจะแปรเปลี่ยนไปภายใตสถานการณตา ง ๆ ที่เกิดขึ้น
3.2.3 ทฤษฏีบุคลิกภาพของจุง (Jung’s Personality Theory)
คารล จี จุง (Carl G. Jung) เปนนักจิตวิทยาชาวสวิส ไดศึกษาและพัฒนา
ทฤษฏีจิตวิทยาแบบจิตวิเคราะห จุงมีความคิดที่เชื่อวาจิตใตสํานึกทําหนาที่บันทึกความจําและแรง
กระตุนทั้งหลายไว และทําหนาที่ถายทอดสิ่งที่จิตใตสํานึกมีการเก็บสะสมไว ซึ่งจะเปนการสะทอน
กลับใหเปน มโนภาพ เรื่องราวในอดีตที่นาตื่นเตนของมนุษยได
Jung ( 1964; นพมาศ อุงพระ 2546)ไดจําแนกบุคลิกภาพของบุคคล
(Phychological Types) ไว 2 ประเภท คือ
1) บุคลิกภาพประเภทแสดงตัวหรือชอบสังคม (Extroversion)
บุ ค คลที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพประเภทนี้ จ ะเป น ผู ที่ ค ล อ งแคล ว วิ่ ง ไวอยู
ตลอดเวลา ไมชอบอยูนิ่ง ชอบเดน ชอบแสดงตนเปนผูที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง เปนตัวของตัวเอง
ชอบการเปนผูนํา ยอมรับสภาพความจริง มองโลกในแงดี กลาแสดงออก เปดเผยไมเก็บตัว ชอบ
พูดคุย ชอบรวมกิจกรรมกับผูอื่น ชอบงานสังคม คิดอะไรจะแสดงออก มีเพื่อนมาก และชอบการ
เปนผูนํา เมื่อเผชิญกับปญหาจะใชวิธีการแกปญหาดวยการสูปญหา หรือกลาเผชิญกับปญหา
2) บุคลิกภาพประเภทเก็บตัว (Introversion)
ลักษณะโดยทั่วไป จะเปนคนเก็บตัว ไมชอบแสดงตน ชอบอยูคน
เดียว ทํางานคนเดียว คิดมาก รับไมไดหากถูกวิจารณ คิดอะไรจะเก็บไวคนเดียวไมชอบพูดคุย
สวนใหญเปนคนยึดมั่นในกฎเกณฑกําหนดกฎเกณฑเพื่อใชควบคุมตนเอง การกระทํากิจกรรม
ใด ๆ ขึ้นอยูกับตนเองเปนหลัก จะผูกพันใกลชิด หรือกับตนเองมากกวาที่จะผูกพันกับสังคม มี
เพื่อนนอย ไมชอบการเปนผูนํา

54

จุงกลาววาไมมีใครเปนประเภทไหนโดยสิ้นเชิง แทจริงบุคคลมักมี
คุณลักษณะทั้ง 2 อยางอยูในตัว ทั้งนี้การแสดงออกขึ้นอยูกับโอกาสและสถานการณ ทั้ง
บุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัวตางก็มีพลวัตรของตนเอง มีคุณสมบัติทั้งความกาวหนา
และถดถอย และมีทั้งสวนดีและสวนเสียตอพัฒนาการมนุษย เชน บุคลิกภาพแบบเก็บตัวตัวอาจ
มีผลทางความกาวหนาของคนโดยการสรางสรรคผลงานดีเดน เชน แตงนิยายที่เปนที่ยอดนิยม
แตมันอาจถอยเมื่อถึงเวลาที่ตองเขมแข็งในการตัดสินใจแตทําไมได เรียนไมดีแตไมกลาใหเพื่อน
หรืออาจารยชวย หรือบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีความกาวหนา เชน มีการตัดสินใจที่ดี
แตอาจถดถอยไดเมื่อมีการตัดสินเรื่องอยางไมเที่ยงธรรมเพราะไปเชื่อคนที่มีคุณสมบัติไมดี
3.2.4 ทฤษฎีของ แฮนส ไอเซงค (Hans Esenck)
ไอเซงคไดมีการพัฒนาทฤษฏีที่จะอธิบายวาทําไมแตละบุคคลจึงมีความ
แตกตางกันในทางบุคลิกภาพและพฤติกรรม คุณลักษณะบุคลิกภาพที่สําคัญ มี 4 คุณลักษณะ คือ
แบบเก็บตัว (Introversion) แบบแสดงตัว (Extroversion) และพฤติกรรมที่มั่นคง(Stability)
แนวโนมโรคประสาท (Neuroticism) ตางก็มีจุดเริ่มตนมาจากทางดานชีววิทยา ขึ้นอยูกับจํานวน
กิจกรรมในระบบประสาทของแตละบุคคล กิจกรรมนี้จะจูงใจใหแตละบุคคลมีการพัฒนาไปใน
แนวทางที่แนนอน ขั้นสุดทายบุคลิกภาพจะไดมาจากระบบประสาทของแตละบุคคลที่ไดรับการ
ถายทอดทางพันธุกรรม และจากประสบการณที่แตละบุคคลไดรับมาแลว
บุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีธรรมชาติระบบประสาทที่มคี วามสงบเงียบ เกิด
จากธรรมชาติของระบบประสาท ที่ไมตองการแสวงหาสิ่งเพิม่ เติมทีม่ คี วามตื่นเตน จึงมีพฤติกรรม
ชอบอยูตามลําพัง บุคคลทุกคนจะมีบุคลิกภาพเปนแบบแสดงตัวหรือแบบเก็บตัวก็ได หรือจะมี
พฤติกรรมทัง้ แบบเก็บตัวและแบบแสดงตัวก็ได
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การวัดบุคลิกภาพแบบ Eysenck
Unstable (Neurotic)
ไมมั่นคง (มีอาการประสาทออน)
ขี้โมโห
กระวนกระวาย
ยึดมั่นถือมั่น
เครงครัด
มองโลกในแงราย
ไวตัว
ไมชอบสังสรรค
เงียบ

ออนไหว
ไมผอนคลาย
กาวราว
ตื่นเตน
เปลี่ยนแปลง
ย้ําคิดย้ําทํา
เห็นโลกในแงดี
กระฉับกระเฉง

แบบเก็บตัว Introverted

แบบแสดงตัว Extraverted

เงียบเฉย
ระมัดระวัง
ใชความคิด
สงบ
ควบคุมตนเองได
เชื่อถือได
อารมณไมขึ้นลง
เยือกเย็น

ชอบสังสรรคกับคนอื่น
ชอบไปโนนมานี่
ชางพูด
ตอบโต
งาย ๆ เปนกันเอง
มีชีวิตชีวา
ไมทุกขรอน
เปนผูนํา

Stable
มั่นคง
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ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกีย่ วของ
4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของจากตางประเทศ
Buterfield (1999) ไดทําการวิจัยแบบกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูแบบ
ปฏิบัติการ โดยศึกษาการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทั้งดานการพัฒนาตนเอง และ
การพัฒนาวิชาชีพ พบวา ผูเรียนเปนรายบุคคลสามารถประยุกตใชความรูใหมของตนเองในการ
แก ป ญ หา ลงมื อ ปฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง โดยครู แ ละที่ ป รึ ก ษาเห็ น ถึ ง ความสามารถที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และ
ความกาวหนาเชิงวิชาชีพ สิ่งที่เห็นไดชัด คือ มีการถามคําถามดวยความเขาใจที่ลึกซึ้ง การเรียนรู
และการประยุ ก ต ใช เ กิ ดขึ้ น อยา งเป น ทางการและเปน อิส ระ การติ ด ตามผู เ รี ย นพบการสร า ง
สิ่งแวดลอมการเรียนรูแบบปฏิบัติการที่ตอบสนองตอความตองการในทันที โดยการประยุกตใชจะ
เกิดขึ้นนอยถาขาดผูสอนแนะที่เปนองคประกอบสําคัญในโปรแกรม
Van Schuyver (2004) ไดศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสํารวจ
ประสบการณการเรียนรูที่ไดรับของนักศึกษาปริญญาโทที่เขารวมในโปรแกรมการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติที่ Virginia Commonthwealth University และ Georgia State University โดยใหรายงาน
สิ่งที่ไดเรียนรู การคนพบการเรียนรูที่เกิดขึ้น วิธีการเรียนรูที่เกิดขึ้น และการประยุกตใชความรู
ใหมในการทําโครงการ การทํางานหรือการพัฒนาตนเอง และประเภทของการเรียนรูที่นักศึกษา
ไดรับประสบการณ จากการศึกษาครั้งนี้ไดคนพบสิ่งสําคัญตาง ๆ ประกอบดวยหลักฐานที่สมาชิก
แตละคนไดรายงานประสบการณการเรียนรูในชวงของการเรียนรูจากการปฏิบัติ พบวา การเรียนรู
ที่เกิดขึ้นเกิดอยางเปนระบบและเปนกระบวนการที่มีอิสระ โดยเฉพาะการไดเรียนรูจากการถาม
คําถามที่ลึกซึ้ง ไดเรียนรูวิธีการเรียนรู และพบวา การเรียนรูจากการปฏิบัติเปนเครื่องมือสําคัญใน
การพัฒนาบุคคลและองคกร
Gibson (2000)
ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับระยะตาง ๆ ของการเรียนรูแบบ
ปฏิบัติการ โดยสรุปเปนระยะตาง ๆ คือ 1) การเรียนรูชวงกอนการเรียนรู 2) การเตรียมพรอม
สําหรับการเรียนรูแบบปฏิบัติการ 3)การทําความคุนเคยกับกระบวนการ 4) การเรียนรูเกี่ยวกับ
กระบวนการ การสรางความคุนเคย การเขามามีสวนรวมกับกระบวนการ การเผชิญอุปสรรค
อิทธิพลของกระบวนการ 5) การไดรับความคุนเคย อิทธิพล อุปสรรคและปฏิกิริยาที่มีตอ
กระบวนการ 6) สิ่งที่ไดรับการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง 7) การวางแผนในอนาคตสําหรับการ
เรียนรูแบบปฏิบัติการ ความเขาใจและการเติมเต็มใหสมบูรณ
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Giffin (1995) กลาววา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในการพัฒนาวิชาชีพครู
โดยเฉพาะการเปลี่ยนกระบวนทัศนในการพัฒนาครูที่ใหความสําคัญกับแนวคิดการสรางความรู
ดวยตนเอง (constructivism) เปนแนวคิดที่วาความรูและความจริงมีรากฐานจากแตละบุคคล
และจากสังคม ที่สามารถเชื่อมโยงและเปลี่ยนแปลงได องคประกอบสําคัญนี้สรางขึ้นดวยบุคคล
และสังคม แนวคิดการสรางความรูดวยตนเองมีความเกี่ยวของและมีอิทธิพลตอการพัฒนาวิชาชีพ
เนื่องจากการพัฒนาวิชาชีพตองคํานึงถึงทั้งทัศนคติและการปฏิบัติ
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
ประจวบ แหลมหลัก (2547) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู
ทางการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นโดยใช แ นวคิ ด การเรี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ส ง เสริ ม การ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่ปฏิบัติงานอยูใน 9 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง ขั้นตอนการวิจัยแบงเปน 3 ระยะ ระยะแรกเปนการศึกษาปญหาการปฏิบัติงานของ อสม.
ระยะที่สองเปนการพัฒนากระบวนการเรียนรู ระยะที่สามเปนการศึกษาปญหาการดําเนินการตาม
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา 1. งานตามบทบาทหนาที่ที่ อสม. มองวาเปน
ปญหาคือ การคัดกรองและดูแลผูปวยความดันโลหิตสูง และเมื่อสัมภาษณกลุมผูมีสวนไดเสียจาก
การปฏิบัติงานของ อสม. พบวา ตองการให อสม. มีความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูงอยางถูกตอง
ระบุกลุมที่สอง คัดกรอง และสงตอผูปวยในเขตรับผิดชอบของตนเองไดถูกตองและครอบคลุม
ผลิตยาขั้นพื้นฐานสําหรับการรักษาโรคได และบอกวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อลดความดันไดถูกตอง 2.
กระบวนการเรียนรูแบงเปน 8 ขั้นตอนหลักคือ การเตรียมความพรอม การปฐมนิเทศ การระบุ
ปญหาที่แทจริง การคนหาสาเหตุของปญหา การคนหาและตัดสินทางเลือกในการแกปญหา การ
จัดทําแผนปฏิบัติ การดําเนินการตามแผน และการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน หลังการทดลองแลว
อสม. มีความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง มีทักษะในการคัดกรองและดูแลผูปวย และสามารถคัด
กรองกลุมเสี่ยงในเขตรับผิดชอบสูงกวากอนดําเนินการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3. ปญหาที่
เกิดขึ้นระหวางดําเนินการแบงออกเปน 3 ดานคือ ดานผูจัด ดานกิจกรรม และดานอื่น ๆ สําหรับ
ปญหาดานผูจัดคือ ผูดําเนินรายการสรุปผลของการดําเนินการไมชัดเจน การมีสวนรวมในกลุม
ของผูอํานวยความสะดวกประจํากลุม อสม. มีพฤติกรรมครอบงําความคิดผูอื่น การติดภารกิจ
สวนตัวระหวางรวมกระบวนการเรียนรู และการใชเวลาเกินกวากําหนด ปญหาดานกิจกรรม คือ
แผนการดําเนินการขาดความยืดหยุน ไมสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของ อสม. และปญหาอื่น
ๆ คือ ขอจํากัดของการสนับสนุนจากเจาหนาที่สถานีอนามัยและองคกรสวนทองถิ่น
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ณณิชา แซยอง (2543) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุม
ยอโดยการชักจูงดวยคําพูดรวมกับการอนุมานสาเหตุดานผลการเรียนตอการรับรูความสามารถ
ของตนทางดานวิชาการ และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบวา
กลุมทดลองทั้งสองกลุมมีคะแนนการรับรูความสามารถของตนทางดานวิชาการของพยาบาลสูง
กวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตไมมีความแตกตางกันระหวางกลุม
ทดลองทั้งสอง และจากการเปรียบเทียบคะแนนการรับรูความสามารถของตนทางดานวิชาการของ
พยาบาล โดยการทดสอบคา student’s t พบวา ระยะหลังการทดลองมีคะแนนการรับรู
ความสามารถของตนทางดานวิชาการของพยาบาลสูงกวาระยะกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตคะแนนสัมฤทธิผลทางการเรียนของทั้งสามกลุมไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ
วีณา กวยสมบูรณ (2547) การพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปญญาเพื่อสงเสริม
การพั ฒ นาปรั ช ญาการศึ ก ษาส ว นบุ ค คลของครู ป ระจํ า การระดั บ ประถมศึ ก ษาการพั ฒ นา
กระบวนการชี้ แ นะทางป ญ ญาเพื่ อ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาปรั ช ญาการศึ ก ษาส ว นบุ ค คลของครู
ประจําการระดับประถมศึกษาการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปญญา
เพื่อสงเสริมการพัฒนาปรัชญาการศึกษาสวนบุคคลของครูประจําการระดับประถมศึกษา กลุม
ตัวอยางประกอบดวยครูประจําการระดับประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
จํานวน 3 กลุม ซึ่งมีลักษณะดังนี้ กลุมที่ 1 เปนครูที่มีความแนวแนในการเปนครูมาก เปดใจรับฟง
ความคิดเห็นและมีความมุงมั่นในการทํางานอยางสม่ําเสมอ จํานวน 4 คน กลุมที่ 2 เปนครูที่มี
ความแนวแนในการเปนครูปานกลางเปดใจรับฟงความคิดเห็นและมีความมุงมั่นในการทํางานไม
สม่ําเสมอ จํานวน 5 คน กลุมที่ 3 เปนครูที่ไมมีความแนวแนในการเปนครู ไมเปดใจรับฟงความ
คิดเห็นและไมมีความมุงมั่นในการทํางาน จํานวน 3 คน การดําเนินการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 4
ตอน ดังนี้ (1) การพัฒนาตนแบบกระบวนการชี้แนะทางปญญาเพื่อสงเสริมครูในการพัฒนา
ปรัชญา การศึกษาสวนบุคคลของครูประจําการระดับประถมศึกษา (2) การพัฒนาและฝกฝน
ทักษะการชี้แนะทางปญญา (3) การนําตนแบบกระบวนการชี้แนะทางปญญาฯ ไปใชและปรับปรุง
รวมทั้งนําเสนอกระบวนการชี้แนะทางปญญาฉบับสมบูรณ (4) การใชกระบวนการชี้แนะทาง
ปญญาฯ ฉบับสมบูรณ ผลการวิจัยสรุปใจความสําคัญไดดังนี้ 1. ไดกระบวนการชี้แนะทางปญญา
เพื่อสงเสริมการพัฒนาปรัชญาการศึกษาสวนบุคคลของครู ประจําการระดับประถมศึกษา ที่
ประกอบดวยกระบวนการดําเนินการในการจัดประสบการณ เพื่อชวยสงเสริมใหครูมีความสามารถ
คิดสะทอนในการพัฒนาปรัชญาการศึกษาสวนบุคคลไดดวยตนเอง จากความเชื่อทางการศึกษาที่
มีอยูเดิมของครูแตละคน กระบวนการประกอบดวยการพัฒนาการคิดสะทอน 4 ดาน คือ (1) การ
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คิดสะทอนขณะปฏิบัติงาน (2) การคิดสะทอนถึงการปฏิบัติงานที่ผานไปแลว (3) การคิดสะทอนถึง
การปฏิบัติงานในอนาคต และ (4) การปฏิบัติงานตามแผนที่ไดจากการคิดสะทอน 2. ผลการใช
กระบวนการชี้แนะทางปญญาฯกับครูกรณีศึกษา 3 กลุม พบวา ครูกลุมที่ 1มีทักษะดีมากขึ้นใน
ดานการคิดสะทอนขณะปฏิบัติงาน การคิดสะทอนถึงการปฏิบัติงานที่ผานไปแลวในดานทําความ
กระจางในเปาหมายการศึกษาและการตรวจสอบความสอดคลองระหวางเปาหมายการศึกษาและ
พฤติกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการะสะทอนถึงการปฏิบัติในอนาคต และการปฏิบัติงานจาก
การคิดสะทอน และสามารถพัฒนาปรัชญาการศึกษาสวนบุคคลจากพฤติกรรมการสอน 4-5
พฤติกรรม ครูกลุมที่ 2 ไดพัฒนาทักษะในดานการคิดสะทอนขณะปฏิบัติงาน การคิดสะทอนถึง
การปฏิบัติงานที่ผานไปแลวในดานการทําความกระจางในเปาหมายการศึกษา การคิดสะทอนถึง
การปฏิบัติงานในอนาคต และการปฏิบัติงานตามแผนที่ไดจากการคิดสะทอน และสามารถพัฒนา
ปรัชญาการศึกษาสวนบุคคลจากพฤติกรรมการสอน 2-3 พฤติกรรม ครูกลุมที่ 3 ไดพัฒนาทักษะ
ในดานการคิดสะทอนถึงการปฏิบัติงานในอนาคต และสามารถพัฒนาปรัชญาการศึกษาสวน
บุคคลจากพฤติกรรมการสอน 1 พฤติกรรม
อรุณี สําเภาทอง (2537) ทําการวิจัยเรื่องการเสริมสรางสมรรถภาพการสอน
ของครูประถมศึกษาโดยใชกระบวนการฝกอบรมแบบเนนการสอนแนะ พบวา เมื่อเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของความรูความเขาใจเรื่องที่ฝกอบรมระหวาง กอนและหลังการฝกอบรมพบวากลุม
ตัวอยางที่ไดรับการสอนแนะมีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงกวา สามารถคงความรู ทักษะและเจตคติ
หลังจากการอบรมกวากลุมที่ไมไดรับการสอนแนะที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ชุ ติ ม า ปานดํ า (2542)
ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาโปรแกรมส ง เสริ ม
ความสามารถในการแกปญหาการเรียนการสอนของครูอนุบาลดวยวิธีการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม พบวา หลังการใชโปรแกรมฯ ครูอนุบาลมีความสามารถในการแกปญหาการ
เรียนการสอนสูงขึ้น เห็นไดจากเรื่องที่ครูเลือกมาแกปญหา คือ "ตนกําลังสอนแบบยึดเด็กเปน
ศูนยกลางหรือไม ถาไมจะสอนอยางไร" ซึ่งพบวาครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวก
เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอน ดังนี้
1) ครูแตละคนมีความสามารถในการแกปญหาการเรียนการสอนสูงขึ้น และ
ครูสวนใหญประเมินวาปญหาการเรียนการสอนของตนไดรับการแกไขแลว
2) ครูมีพฤติกรรมการทํางานรวมกันเปนหมูคณะเพื่อแกปญหาการเรียนการ
สอนที่รวมกันสูงมากขึ้น

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูจาก
การปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรูความสามารถของตนของครูอนุบาล
การ
ดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอน
ตอนที่ 1 การพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
ขั้นที่ 1 สรางกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการ
ขั้นที่ 3 จัดทําคูมือประกอบการใชกระบวนการ
ขั้นที่ 4 พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ตอนที่ 2 การทดลองใชกระบวนการเรียนรูจ ากการปฏิบตั ิผสานการชีแ้ นะ
ขั้นที่ 1 เตรียมการเพือ่ นํากระบวนการทีพ่ ัฒนาขึน้ ไปใช
1.1 การกําหนดประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.2 การจัดทําแผนการดําเนินงานประกอบการใชกระบวนการ
ขั้นที่ 2 การทดลองใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
ขั้นที่ 3 การวิเคราะหคาสถิติและการนําเสนอขอมูล
ตอนที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนรูจ ากการปฏิบตั ิผสานการชีแ้ นะ
ขัน้ ที่ 1 การสรุปผลการใชและปรับปรุงกระบวนการ
ขั้นที่ 2 จัดทําคูมอื ประกอบการใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะฉบับสมบูรณ
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แผนภูมิที่ 1

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ตอนที่ 1 การพัฒนากระบวนการเรียนรูจาก
การปฏิบัติผสานการชี้แนะ
ขั้นที่ 1 สรางกระบวนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติผสานการชี้แนะ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและขอมูล
พื้นฐาน
2. กําหนดองคประกอบและ
รายละเอียดของกระบวนการ
ขั้ น ที่ 2
ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการ
1. การใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
2. การนํ า ไปทดลองเบื้ อ งต น
(Try out)
ขั้นที่ 3 จัดทําคูมือประกอบการใช
กระบวนการ
ขั้นที่ 4 พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย
1. แบบวัดการรับรูความสามารถของตน
ของครูอนุบาล
2. แบบวัดบุคลิกภาพของครูแบบแสดงตัว
และแบบเก็บตัว
3. แบบวัดความรูความเขาใจของครูใน
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กวัยอนุบาล
4. แบบประเมินการปฏิบัติของครูในการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
วัยอนุบาล
5 แบบบันทึกการประชุมกลุมการเรียนรู

ตอนที่ 2 การทดลองใชกระบวนการเรียนรู
จากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
ขั้นที่ 1 เตรียมการเพื่อนํากระบวนการที่
พัฒนาขึ้นไปใช
1.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
1.2 การจัดทําแผนการดําเนินงานประกอบการ
ใชกระบวนการ
ขั้นที่ 2 การทดลองใชกระบวนการเรียนรู
จากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
การดําเนินการกอนการทดลอง
- ทดสอบกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใช
1) แบบวัดการรับรูความสามารถของตนของครู
อนุบาล
2) แบบวัดบุคลิกภาพของครูแบบแสดงตัวและ
แบบเก็บตัว
3) แบบวัดความรูความเขาใจของครูในการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัย
อนุบาล
4) แบบประเมินการปฏิบัติของครูในการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
- แบงกลุมครูตามบุคลิกภาพ
- เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนน
จากแบบวัดการรับรูความสามารถของตนของครู
อนุบาลและคะแนนความสามารถของครูในการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัย
อนุบาล

ดําเนินการทดลอง
กลุมทดลองใช
กระบวนการเรียนรูจาก
การปฏิบัติผสานการ

กลุมควบคุมใชวิธีการ
ปกติ

การดําเนินการหลังการทดลอง
- ทดสอบกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใช
แบบวัดและแบบประเมิน
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แผนภูมิที่ 1

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย (ตอ)

ตอนที่ 2 การทดลองใชกระบวนการเรียนรู
จากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ (ตอ)

ตอนที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติผสานการชี้แนะ

ขั้นที่ 3 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
3.1 วิเคราะห คา สถิติของคะแนนการรับ รู
ความสามารถของตนของครูอ นุบาลระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ t-test
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
3.2 วิเคราะหคาสถิติของคะแนนความสามารถ
ของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กวัยอนุบาลระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยใชสถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05
3.3 วิเคราะหการปฏิสัมพันธของการเรียนรูจาก
การปฏิบัติผสานการชี้แนะกับบุคลิกภาพแบบ
เก็บ ตั ว และแบบแสดงตัว ที่มี ตอ คะแนนเฉลี่ ย
การรับ รูความสามารถของตนของครูอ นุบาล
และคะแนนเฉลี่ยความสามารถของครูในการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัย
อนุบาล โดยใชคา F-test
3.4 วิเคราะหประสิทธิภาพของกระบวนการ
โดยครูไมนอยกวารอยละ 90 มีคะแนนการรับรู
ความสามารถของตนของครูและความสามารถ
ในการประเมิ น พั ฒ นาการและการเรี ย นรู ไ ม
นอยกวารอยละ 80
3.4 วิเคราะหขอมูลเชิงบรรยายเกี่ยวกับผลของ
การใชการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
ที่ มี ต อ การรั บ รู ค วามสามารถของตนของครู
อนุบาล

ขั้นที่ 1 การสรุปผลการใชและปรับปรุง
กระบวนการ
ขั้นที่ 2 จัดทําคูมือประกอบการใช
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะฉบับสมบูรณ
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แผนภูมิที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
บุคลิกภาพของครู
เก็บตัว

การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ

การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะ

การชี้แนะ
การประเมิน
พัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็ก
วัยอนุบาล

แสดงตัว

การรับรู
ความสามารถของ
ตนของครูอนุบาล
ความสามารถของครู
ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
พั ฒ นาการและการ
เรี ย นรู ข องเด็ ก วั ย
อนุบาล

ตอนที่ 1 การพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
การพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ ผูวิจัยดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้
ขัน้ ที่ 1 สรางกระบวนการเรียนรูจ ากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและขอมูลพื้นฐาน
1.1.1 ศึกษาแนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติและการชี้แนะ
1) ศึกษาแนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ การชี้แนะและการ
ประเมิ น พั ฒ นาการและการเรี ย นรู ข องเด็ก วั ย อนุ บ าล โดยการศึ ก ษาจากตํ า รา เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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2) สัมภาษณกับผูที่มีประสบการณในการทําวิจัยและจัด
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเขาใจในแนวคิดและวิธีการ โดยไดขอสรุปวา
การเรียนรูจากการปฎิบัติสามารถประยุกตใชในวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของการนําไปใชได
อยางหลากหลาย
1.1.2 ศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
ครูอนุบาล
1) ศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
ครูอนุบาลโดยการเขาไปศึกษาการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนอนุบาล การสัมภาษณครู การ
สัมภาษณศึกษานิเทศก
2) ผูวิจัยไดสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูอนุบาล
ที่ เ ขา อบรมในหัว ขอ ที่เ กี่ ย วข อ งกับ การศึ ก ษาปฐมวั ย ที่ผูวิจัย ได มีโ อกาสร ว มเปน วิ ท ยากรในป
การศึกษา 2547 โดยการจัดอบรมทุกภาคของประเทศไทยภาคละ 1 จังหวัด พบวา ปญหาดาน
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู เปนปญหาหนึ่งที่มีความสําคัญในอันดับตน ๆ จากนั้น
ผูวิจัยไดทําการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับปญหาการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
จากผูเขารับการอบรมในหัวขอการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ที่จัดขึ้นที่
โรงเรียนเกษมพิทยา โดยมีวิทยากร คือ ดร.วรนาท รักสกุลไทย และ ผศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน ซึ่งผู
เขารับการอบรมเปนครูและผูบริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาปฐมวัยโดยตรงและมีประสบการณ
ในการทํางานตั้งแต 1 – 16 ป ปญหาที่พบในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูสามารถสรุป
ไดทั้งปญหาการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู การขาด
ความมั่นใจที่จะเลือกใชวิธีการประเมินและเกณฑการประเมินที่เหมาะสมกับพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑการประเมินและเครื่องมือที่ใชในการ
ประเมิน จํานวนเด็กมีมากทําใหไมสามารถวางแผนการประเมินไดอยางเหมาะสม การสื่อสารกับ
ผูปกครองเกี่ยวกับขอมูลของเด็กที่ไดจากการประเมินไมตรงกับความคิดเห็นของผูปกครอง
2.1 กําหนดองคประกอบและรายละเอียดของกระบวนการ
2.1.1 นําแนวคิด ทฤษฎี หลักการทีไ่ ดจากการศึกษาและ
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการปฏิบัติของครูมาใชในการกรอบแนวคิดในการสรางการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติผสานการชี้แนะ ดังทีน่ ําเสนอไวในแผนภูมิที่ 3 ดังนี้
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แผนภูมิที่ 3 กรอบแนวคิดในการสรางการเรียนรูจ ากการปฏิบตั ิผสานการชีแ้ นะ
การเรียนรูจ ากการปฏิบัติ
การเรี ย นรู แ ละการสะท อ นความคิ ด จาก
ประสบการณอยางตอเนื่องเปนรายบุคคลผาน
กลุ ม การเรี ย นรู ในประเด็ น ที่ ส นใจศึ ก ษา
รวมกัน ดวยการสรางสรรคทางปญญาพรอม
ทั้งการลงมือปฏิบัติจริงภายใตสถานการณและ
บริบทของการทํางานในชวงระยะเวลาหนึ่ง

การชี้แนะทางปญญา
การใหความชวยเหลือและจัดกิจกรรมตาง ๆ
ของผู ชี้ แ นะ ที่ มี เ ป า หมายเพื่ อ พั ฒ นาหรื อ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดจากสภาพที่เปนอยู
ไปสูสภาพที่พึงปรารถนาผานกระบวนการทาง
ปญญาดวยการสรางความไววางใจและการใช
เครื่องมือทางภาษาในการกอรูปทางความคิด
และการพัฒนาศักยภาพในการแกปญหาดวย
ตนเองของผูรับการชี้แนะ

การเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
การเรียนรูและการสะทอนความคิดจากประสบการณอยางตอเนื่องเปนรายบุคคลผานกลุมการเรียนรู
ในประเด็นที่สนใจศึกษารวมกัน ดวยการสรางสรรคทางปญญาพรอมทั้งการลงมือปฏิบัติจริงภายใต
สถานการณและบริบทของการทํางานในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยมีผูชี้แนะใหความชวยเหลือหรือจัด
กิจกรรมตาง ๆตลอดระยะเวลาการของการเรียนรูและคอย ๆ ลดบทบาทลงที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนา
หรือเปลี่ยนแปลงทางความคิดจากสภาพที่เปนอยูไปสูสภาพที่พึงปรารถนา ผานกระบวนการทาง
ปญญาดวยการสรางความไววางใจและการใชเครื่องมือทางภาษาในการกอรูปทางความคิดและการ
พัฒนาศักยภาพในการแกปญหาดวยตนเองของสมาชิกกลุมการเรียนรู
เนื้อหาสาระ การประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
1 การเขาใจเปาหมาย ประโยชนและการปฏิบัติในการประเมิน
2. การสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐาน การใชเครื่องมือและ
วิธีการประเมินผลทีเ่ หมาะสม
3. การปฏิบัติในการประเมินดวยความรับผิดชอบ
4. การเปนหุนสวนในการรวมประเมินกับครอบครัวและผูที่มี
สวนเกี่ยวของอืน่ ๆ

การรับรูความสามารถของตนของครู
1) ดานการตัดสินใจ 2)ดานแหลงการเรียนรู 3) ดานการสอน
4) ดานการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู 5)ดานระเบียบ
วินัย 6) ดานความสัมพันธกับผูปกครอง 7) ดานการมีสวน
รวมขององคกรตาง ๆ 8)ดานบรรยากาศทางบวกของโรงเรียน

ความสามารถของครูในการประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล ตามเนือ้ หาสาระ
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2.1.2 สรางกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
ในบริบทของการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู โดยการกําหนดกรอบแนวคิด วัตถุประสงค
หลักการ เนื้อหา ขั้นตอน กิจกรรม สื่อ การประเมินผลกระบวนการ ขั้นตอนของกระบวนการ
ประกอบดวย เนื้อหา 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นประสานไมตรี 3) ขั้นสรางวิถีการเรียนรู 4) ขั้น
สรุ ป และประเมิ น ผล โดยมี อ งค ป ระกอบสํ า คั ญ ของวงจรการเรี ย นรู คื อ การเรี ย นรู จ าก
ประสบการณ การเรียนรูแบบรวมมือ การสะทอนความคิด การสนทนา การสรางสรรคความรู
และการลงมือปฏิบัติ
แผนภูมิที่ 4 กระบวนการเรียนรูจ ากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
แนวคิด
กระบวนการเรียนรูและการสะทอนความคิดจากประสบการณอยางตอเนื่องเปนรายบุคคลผานกลุมการเรียนรูในประเด็นที่สนใจ
ศึกษารวมกัน ดวยการสรางสรรคทางปญญาพรอมทั้งการลงมือปฏิบัติจริงภายใตสถานการณและบริบทของการทํางานในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยมีผูชี้แนะใหความชวยเหลือหรือจัดกิจกรรมตาง ๆตลอดระยะเวลาการของการเรียนรูและคอย ๆ ลดบทบาทลงที่มี
เปาหมายเพื่อพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงทางความคิดจากสภาพที่เปนอยูไปสูสภาพที่พึงปรารถนา ผานกระบวนการทางปญญาดวยการ
สรางความไววางใจและการใชเครื่องมือทางภาษาในการกอรูปทางความคิดและการพัฒนาศักยภาพในการแกปญหาดวยตนเองของ
สมาชิกกลุมการเรียนรู

วัตถุประสงคของกระบวนการ
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา โดยการ
เรียนรูควบคูกับการปฏิบัติงานที่เปนการพัฒนาองคความรูและกระบวนการทํางานในสถานศึกษา เพื่อใหเกิดการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพของครู

หลักการ
1. ใหความสําคัญกับการเรียนรูเปนรายบุคคลและการเรียนรูขององคกรควบคูไปกับการปฏิบัติงานอยางสมดุล
2. กําหนดประเด็น/ปญหา/โครงการที่มีความสําคัญ และศึกษาอยางลุมลึก โดยเชื่อวาปญหาเปนจุดเริ่มตนของการ
เรียนรูและการแสวงหาความรู การหาแนวทางในการแกปญหาอยางเปนระบบสามารถนําไปสูความสําเร็จในการทํางานดวยการทํา
ความเขาใจกับปญหาอยางชัดเจนทุกแงมุม โดยการคิดวิธีแกปญหา จัดทําแผนปฏิบัติการ ลงมือปฏิบัติตามแผน สะทอนความคิดและ
สรุปเปนความรู
3. การใชคําถามเปนสิ่งสําคัญในกระบวนการที่ชวยใหเกิดการเรียนรู การสรางความเขาใจการสรางสรรค การ
ตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติ
4. การนําเสนอประเด็นปญหา การแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจเปนสิทธิ์ของผูนําเสนอ กลุมการเรียนรูและ
ผูชี้แนะมีบทบาทสําคัญในการเปนผูสังเกต เปนผูฟงที่ดีและใชคําถามตอผูนําเสนอเพื่อใหเกิดความกระจางในความคิดและการ
ตัดสินใจดวยตนเองภายใตบรรยากาศของความเสมอภาคและการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5. กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะทําใหเกิดความรูที่สามารถนําไปใชไดจริงจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและการลงมือปฏิบัติงานในสถานการณจริง และเปนการสรางกระบวนการเรียนรูควบคูกับการทํางาน โดยเปนการพัฒนา
บุคลากรพรอมกับการพัฒนาองคกร
6. การปฏิบัติงานภายในกระบวนเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะจะตองมีความสอดคลองสัมพันธกับวิถีของการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
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เนื้อหาสาระ
1. เนื้อหาของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อการสรางความเขาใจในกระบวนการและ
บทบาทของผูเขารวมกระบวนการ
2. เนื้อหาของประเด็น/ปญหา/โครงการที่มุงศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กวัยอนบาล

ขอบเขตของการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
การนําการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการนํา
กระบวนการนี้ไปใชดังนี้
1. การเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเปนกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ควบคูกับการปฏิบัติงาน โดยจัดเปนกลุมการเรียนรูกลุมเล็กจํานวน 6-8 คน ในชุมชนแหงการเรียนรูที่มีกลุมการเรียนรูหลาย ๆ กลุม
มารวมกันเพื่อรวมกันขบคิด แกปญหา ทําความเขาใจ รวมกันปฏิบัติและพัฒนา ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติงาน
ในชวงระยะเวลาหนึ่งที่กําหนด
2. ผูที่เขารวมในกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ ประกอบดวย
สมาชิกในกลุมการเรียนรูและกลุมผูชี้แนะ โดยมีบทบาทในการเรียนรูและการทํางานรวมกันในบรรยากาศที่เปนประชาธิปไตย
3. การเลือกประเด็น/ปญหา/โครงการที่ทําตองมีความสนใจรวมกันและมีความสําคัญ
เพียงพอและมีคุณคาเมื่อเทียบกับการใชระยะเวลาในการศึกษา
4. องคประกอบสําคัญของการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ ประกอบดวย
ความรูที่กําหนดไวเปนแนวทาง มุมมองที่ไดจากการซักถามการคิดใครครวญ และการดําเนินการแกไขทดลองเพื่อการเรียนรูควบคู
การพัฒนา และการสรุปสิ่งที่ไดรับจากการเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
ขั้นที่ 1 ขั้นการระบุปญหา เปนขั้นที่ผูเขารวมกระบวนการตองศึกษาปญหาขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา
และตัดสินใจในการเลือกปญหา โดยมีผูชี้แนะและสมาชิกในกลุมการเรียนรูชวยเหลือใหผูเขารวมกระบวนการเกิด
ความกระจางในปญหา จนสามารถกําหนดปญหาไดอยางชัดเจน
ขั้นที่ 2 ขั้นการหาวิธีแกปญหา เปนขั้นที่ผูเขารวมกระบวนการหาวิธีการแกปญหาและคัดเลือกวิธีการที่
ดีที่สุดในการแกปญหา
ขั้นที่ 3 ขั้นการวางแผนและการใชในชั้นเรียน เปนขั้นที่ผูเขารวมกระบวนการวางแผนการนําวิธี
แกปญหาไปใชในชั้นเรียน และนําไปใชจริงในชั้นเรียนเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการแกปญหาในบริบทจริง
ขั้นที่ 4 ขั้นการนําผลการใชมาแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู เปนขั้นที่สมาชิกในกลุมการเรียนรูนําเสนอผลที่
ไดจากการแกปญหาทั้งในสวนที่ไดผลและไมไดผลในกลุมการเรียนรูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขั้นที่ 5 ขั้นการหาวิธีการใหมแทนวิธีการเดิมที่ไมไดผล เปนขั้นที่สมาชิกในกลุมการเรียนรูปรับเปลี่ยน
วิธีการแกปญหาเดิมที่ไมไดผลและหาวิธีการใหมในการแกปญหา โดยนําขอมูลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชใน
การแกปญหาดวยวิธีการใหไดผลมากขึ้น
ขั้นที่ 6 ขั้นการสะทอนความคิด เปนขั้นที่สมาชิกในกลุมการเรียนรูสะทอนความคิดจากสิ่งที่ไดเรียนรู
และปฏิบัติ
ขั้น ที่ 7
ขั้น การสรุ ปความรู เปน ขั้นที่สมาชิกในกลุ มการเรี ยนรู สรุ ปเกี่ ย วกั บความรู ที่ ได รับจาก
กระบวนการและวิธีการเรียนรู

การประเมินผล การรับรูความสามารถของตนของครู ความสามารถชองครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู
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3.3 นํากรอบแนวคิดของการจัดกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสาน
การชี้ แ นะมาเป น แนวในการเขี ย นแผนการจั ดกิ จ กรรม โดยนํ า ข อมู ลพื้ น ฐานจากการป ญหา
ปฎิบัติงานของครู การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู มาเขียนเปนแผนการจัดกิจกรรมจํานวน
12 แผน โดยจัดแบงตามขั้นตอนของกระบวนการ ไดแก 1) ขั้นเตรียมการ 2 แผน 2) ขั้นประสาน
ไมตรี 2 แผน 3) ขั้นสรางวิถีการเรียนรู 6 แผน 4) ขั้นสรุปและประเมินผล 2 แผน
3.4 คัดเลือกเนื้อหาสาระโดยใชกรอบการประเมินความสามารถของครูใน
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลตามเกณฑมาตรฐานของสมาคมแหงชาติ
เพื่อการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย (NAEYC, 2003) โดยนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดเนือ้ สาระในการ
จัดทําเอกสารประกอบการเรียนรูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
สําหรับใชเปนความรูทกี่ ําหนดไวเปนแนวทางในกระบวนการเรียนรูจากการปฎิบัติผสานการชี้แนะ
พรอมทัง้ กําหนดแนวของประเด็น/ ปญหา/สิ่งที่สนใจเรียนรูรวมกันในกระบวนการ
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหเนื้อหาสาระและแนวของประเด็น/ ปญหา/สิ่งที่สนใจ
เรียนรูรวมกันในกระบวนการจากกรอบการประเมินความสามารถของครู
ในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลตามเกณฑ
มาตรฐานของสมาคมแหงชาติเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย (NAEYC,
2003)
การประเมินความสามารถของ
ครู ใ นการประเมิ น พั ฒ นาการ
แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู ข อ ง เ ด็ ก วั ย
เนื้อหาสาระ
อนุ บ าลตามเกณฑ ม าตรฐาน
ข อ ง ส ม า ค ม แ ห ง ช า ติ เ พื่ อ
การศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย
(NAEYC, 2003)
1) การเขาใจเปาหมาย ประโยชน 1.1 การกําหนดเปาหมายในการ
และการปฏิบัติในการประเมิน
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็ก
1.2 ความสอดคลองระหวาง
เปาหมายในการพัฒนาเด็ก
หลักสูตร การจัดประสบการณ
รวมทั้งการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็ก

แนวของประเด็น/ ปญหา/
สิ่งทีส่ นใจเรียนรูรวมกันใน
กระบวนการ

- การกําหนดเปาหมายการกําหนด
เปาหมายในการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กที่
เหมาะสม
- การวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางเปาหมายในการพัฒนาเด็ก
หลักสูตร การจัดประสบการณ
รวมทั้งการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็ก
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การประเมินความสามารถของ
ครู ใ นการประเมิ น พั ฒ นาการ
แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู ข อ ง เ ด็ ก วั ย
อนุ บ าลตามเกณฑ ม าตรฐาน
ข อ ง ส ม า ค ม แ ห ง ช า ติ เ พื่ อ
การศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย
(NAEYC, 2003)

เนื้อหาสาระ

1.3 การปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยใชขอมูลจากการ
ประเมิน
1.4 กําหนดแนวทางการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก

2) การสังเกต การเก็บบันทึก
หลักฐาน การใชเครื่องมือและ
วิธีการประเมินผลที่เหมาะสม

3) การประเมินดวยความ
รับผิดชอบ

แนวของประเด็น/ ปญหา/
สิ่งทีส่ นใจเรียนรูรวมกันใน
กระบวนการ

-การใชขอมูลจากการประเมินใน
การปรับปรุงคุณภาพในการจัด
การศึกษา
-แนวการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพที่เปนไป
ไดในทางปฏิบัติ
2.1 การสังเกต การเก็บบันทึก
- การวางแผนการประเมิน
หลักฐานและการใชเครื่องมือการ -การเก็บรวบรวมขอมูลในการ
ประเมินที่หลากหลาย
ประเมิน
2.2 การวิเคราะหคุณลักษณะของ -การวิเคราะหขอมูลในการประเมิน
เด็กโดยทราบถึงจุดแข็งและ
พัฒนาการและการเรียนรู
จุดออนของเด็ก
-การใชเครื่องมือการประเมินที่
2.3 การใชเครื่องมือการประเมิน
เหมาะสมกับเด็ก
และแนวทางการประเมินที่
- การใชขอมูลจากการประเมินใน
เหมาะสมกับเด็กปกติ เด็กที่มีความ การพัฒนาเด็ก พัฒนาคุณภาพการ
ตองการพิเศษและเด็กที่มีความ
จัดประสบการณ พัฒนาคุณภาพ
แตกตางทางภาษาและวัฒนธรรม การจัดการศึกษา ใหขอเสนอแนะ
2.4 การตีความผลการประเมินโดย แกผูปกครอง
ใหขอเสนอแนะแกผูปกครองในการ
พัฒนาเด็กและนําขอมูลจากการ
ประเมินไปใชในการปฏิบัติ
3.1 การ กําหนดแนวทางในการ -การศึกษาขอกําหนดตาง ๆ ทาง
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู การศึกษาและกฎหมายเพื่อกําหนด
ของเด็กโดยมีความเกี่ยวของกับ
แนวทางการประเมิน
ขอกําหนดตาง ๆ ทางการศึกษา
และกฎหมาย
3.2 ความรับผิดชอบในการ
-การสรางความรับผิดชอบในการ
ประเมิน
ประเมิน
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เนื้อหาสาระ

แนวของประเด็น/ ปญหา/
สิ่งทีส่ นใจเรียนรูรวมกันใน
กระบวนการ

3.3 มีความเขาใจในการประเมิน -การประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กที่มีความหลากหลาย
และมีความรับผิดชอบเมื่อตอง
ทํางานกับเด็กที่มีความหลากหลาย ดวยความรับผิดชอบ
4) การเปนหุนสวนในการรวม
4.1 การสรางความสัมพันธที่ดีและ
ประเมินกับครอบครัวและผูที่มีสวน
ความเปนหุนสวนกับ
เกี่ยวของอื่น
ผูปกครองและ/หรือผูรวมงาน
โดยการมีสวนรวมในการ
ประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กรวมกัน
4.2 การสื่อสารกับผูปกครองและ/
หรือผูรวมงานในการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
อยางตอเนื่อง

-การสรางความสัมพันธที่ดีและ
ความเปนหุนสวนกับผูปกครอง
และ/หรือผูรวมงาน
-การมีสวนรวมในการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
รวมกัน
-การสื่อสารกับผูปกครองและ/
หรือผูรวมงานในการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความ
เขาใจที่ตรงกัน

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการ
2.1 การใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
2.1.1
ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการโดยนําเสนอให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและแกไขปรับปรุงกระบวนการจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ
ทางด า นหลั ก สู ต ร การสอนและการพั ฒ นาครู ผู ท รงคุ ณ ทางด า นการศึ ก ษาผู ใ หญ และ
ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาปฐมวัย โดยพิจารณากรอบแนวคิด วัตถุประสงค หลักการ เนื้อหา

71

ขั้นตอน กิจกรรม สื่อ การประเมินผลกระบวนการ ขั้นตอนของกระบวนการประกอบดวย 1) ขั้น
เตรียมการ 2) ขั้นประสานไมตรี 3) ขั้นสรางวิถีการเรียนรู 4) ขั้นสรุปและประเมินผล และความ
สอดคลองของกระบวนการและแผนการจัดกิจกรรม กอนนําไปใชกับครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง และ
ปรับปรุงแกไขเพื่อจัดทําคูมือประกอบกระบวนการ
2.1.2 เมื่อการนํากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติไปใหผูทรงคุณวุฒิ
ทั้ง 5 ทานพิจารณาตรวจสอบความสอดคลองระหวาง แนวคิดวัตถุประสงค หลักการ เนื้อหา
ขอบเขตขั้ น ตอน และการประเมิ น ผล ผู วิ จั ย ได ข อ เสนอแนะจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม าปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอนในองคประกอบตางๆ แสดงรายละเอียดในตามรางที่ 4
ตารางที 4

การปรับปรุงกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะโดย
ผูทรงคุณวุฒิ
องคประกอบ
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
การปรับปรุงแกไข
จุดประสงค
1. เพิ่มเติมจุดประสงคของกิจกรรม 1. เขียนจุดประสงคในแตละ
แตละกิจกรรม
กิจกรรมเพิ่ม
2. เขียนใหเห็นผลที่เกิดขึ้นกับผูเขา 2. กํ า ห น ดผ ล ที่ เ กิ ดขึ้ น กั บ
รวมกระบวนการใหชัดเจน
สมาชิกในกลุมการเรียนรูให
ชัดเจน
เนื้อหา
1. ควรกําหนดขอบขายของเนื้อหาที่ 1. พิจารณาเนื้อหาใหสัมพันธ
เชื่ อ มโยงกั บ ป ญ หาที่ เ ข า ร ว ม กั บ ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยจั ด
ต อ งการเรี ย นรู และครอบคลุ ม ใหเชื่อมโยงครอบคลุมเกณฑ
ขอบการประเมิน
การประเมิน
กิจกรรม
1. เวลากับกิจกรรมที่ใหผู เขารวมใน 1. ปรั บ สั ด ส ว นของเวลาให มี
แตละแผนตองสัมพันธกัน
ความเหมาะสม
สื่อ
1. ปรับภาษาในคูมือประกอบกระ 1. ปรับภาษาในคูมือประกอบ
บวนการใหอานเขาใจงาย
กระบวนการใหเขาใจงาย
การประเมินผล
1. ควรมีการประเมินผลหลังจบ 1. เพิ่มเติมคําถามที่ใหผูเขา
กิจกรรม
รวมกิจกรรมไดตอบ
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2.2 การนําไปทดลองเบื้องตน (Try out)
2.2.1 นําแผนการจัดกิจกรรมของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสาน
การชี้แนะจํา นวน 3 แผนที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิไปทดลองใชกับครูอนุบาลที่ มี
ลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 8 ทาน ที่โรงเรียนวัดสุทธาราม สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานครเปนเวลา 3 สัปดาห เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดในการใชจริง ปญหาที่เกิดขึ้น
ระหว า งการจั ด กระบวน ตลอดจนความเหมาะสมของเวลาและองค ป ระกอบต า ง ๆ ของ
กระบวนการ ในชวงเดือนกันยายน 2549 แลวนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงกระบวนการและจัดทํา
คูมือประกอบการใชกระบวนการ
2.2.2 หลังการนํากระบวนการเรียนรูไปทดลองใชกับครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่ไดขณะดําเนินการสอน รวมทั้งขอสังเกตของผูวิจัยมาวิเคราะห และสรุป
ประเด็นสําคัญเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียนในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การปรับปรุงกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะจากขอสรุป
จากการทดลองเบื้องตน
องคประกอบ
ขอสรุปจากการทดลองเบือ้ งตน
การปรับปรุงแกไข
เนื้อหา
1. การเชื่อมโยงปญหาที่เกิดขึ้นจริง 1. จัดเตรียมวิถีการเชื่อมโยงระหวาง
กั บ เนื้ อ หาที่ กํ า หนดไว เ ป น แนว ปญหาหรือสิ่งที่ตองการเรียนรูกับ
ทางตองเกิดขึ้นอยางสัมพันธกัน พัฒนาการเรียนรู
เนื่ อ งจากป ญ หาหรื อ สิ่ ง ที่ ผู เ ข า 2. ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ป ญ หาหรื อ ที่
รวมตองการเรียนรูมีทั้งกวางและ ต อ งการเรีย นรู และหาวิ ธี ก ารให
แคบในหลายประเด็น
เข า ร ว มกระบวนการได ห าข อ มู ล
เพิ่มเติม
กิจกรรม
1. การจัดลําดับกิจกรรมยังไม 1. กําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรม
เหมาะสม ขาดความตอเนื่อง มี ให ชั ด เจน และเขี ย นขั้ น ตอน
ความจําเปนระหวางกิจกรรมการ กิจกรรมโดยการวางแผนใหเอื้อตอ
ประชุมกลุมการเรียนรู และการ กั น ต อ เนื่ อ งและไม ใ ห เ กิ ด ความ
สอนแนะ
ซ้ําซอน
2. การประชุมกลุมการเรียนรู ขั้น
ตอนและเวลาใหสัมพันธกัน
สื่อ
1. การใชคูมือประกอบกระบวนการ 1. จั ด ให มี ก ารศึ ก ษาคู มื อ ประกอบ
ในกิจกรรมมีนอย ควรเพิ่มเติม กระบวนการในระหวางทํากิจกรรม
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ขั้นที่ 3 จัดทําคูมือประกอบการใชกระบวนการ
จั ด ทํ า คู มื อ ประกอบการใช ก ระบวนการ ประกอบด ว ย แผนการจั ด
กระบวนการการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ คูมือสําหรับผูใชกระบวนการ เอกสารให
ความรูเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล รายละเอียดในภาคผนวก
ขัน้ ที่ 4 พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ประกอบดวย
4.1 แบบวัดการรับรูค วามสามารถของตนของครูอนุบาล
4.2 แบบวัดบุคลิกภาพของครูแบบแสดงตัวและแบบเก็บตัว
4.3 แบบวัดความรูค วามเขาใจของครูในการประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
4.4 แบบประเมินการปฏิบัติของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กวัยอนุบาล
4.5 แบบบันทึกการประชุมกลุมการเรียนรู
4.1 แบบวัดการรับรูความสามารถของตนของครูอนุบาล
1) ศึกษาแบบวัดการรับรูความสามารถของตนของครูจาก
งานวิจัยตางประเทศ แลววิเคราะหความสอดคลองของโครงสรางเนื้อหาของแบบวัด รูปแบบการ
วัด และความสอดคลองกับกระบวนการการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะกับอาจารยที่
ปรึกษา แลวนําไปปรึกษาผูเชี่ยวฃาญทางจิตวิทยา โดยเลือกแบบวัดการรับรูความสามารถของ
ตนของครู คือ Bandura’s Teacher Efficacy Scale ที่มีจํานวนขอคําถาม 30 ขอ ทั้งหมด 7 ดาน
ไดแก ดานการตัดสินใจ ดานแหลงการเรียนรู ดานการสอน ดานระเบียบวินัย ดานความสัมพันธ
กับผูปกครอง ดานการมีสวนรวมขององคกรตาง ๆ ดานบรรยากาศทางบวกของโรงเรียน ในแต
ละคําถามจะมี 9 ระดับ และเริ่มจากระดับนอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
2) แปลขอกระทงในแบบวัด Bandura’s Teacher Efficacy Scale
เปนภาษาไทย แลวใหผูเชี่ยวชาญทางการแปลแปลกลับเปนภาษาอังกฤษ แลวนําขอกระทงที่
แปลเปนภาษาอังกฤษมาเทียบกับขอกระทงของตนฉบับเพื่อตรวจสอบความหมายของแตละขอ
กระทงใหตรงกัน
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3) เพิ่มเติมขอกระทงเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนของครู
ดานการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู จํานวน 10 ขอ ตามโครงสรางของกรอบการประเมิน
ความสามารถของครู ใ นการประเมิน พั ฒ นาการและการเรี ย นรู ข องเด็ ก วัย อนุบ าลตามเกณฑ
มาตรฐานของสมาคมแหงชาติเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย (NAEYC, 2003)
4)
นําแบบวัดการรับรูความสามารถของตนของครูที่จัดทําขึ้น
เรียบรอยแลว ไปใหไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ความตรงตามเนื้อหาและความตรงเชิงโครงสราง
โดยผูทรงคุณวุฒิเห็น 3 ทานเห็นดวยกับขอคําถามทุกขอ และตรวจแกไขภาษา จากนั้นผูวิจัยจึง
นําไปปรับแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
5) นําแบบวัดการรับรูความสามารถของตนของครูที่จัดทําขึ้นไป
ทดลองใช กั บ ครู ที่ ไ ม ใ ช ก ลุ ม ตั ว อย า ง โดยเป น ครู อ นุ บ าลที่ เ ข า รั บ การรั บ การอบรมที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจํานวน 60 คน แลวหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficicient Alpha)
เปนการหาความเที่ยงแบบสอดคลองภายในไดคาความเที่ยง 0.73
3.2 แบบวัดบุคลิกภาพของครูแบบแสดงตัวและแบบเก็บตัว
1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีบุคลิกภาพ และแบบวัด
บุคลิกภาพตาง ๆ
2) ปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางจิตวิทยา ซึ่งไดใหคําแนะนําใหใชแบบวัด
บุคลิกภาพ The Maudsley Personality Inventory (M.P.I) ของ Hans Eysenck ที่สามารถ
จําแนกบุคลิกภาพแบบเก็บตัว และแบบแสดงตัวไดอยางชัดเจน โดยแบบวัดบุคลิกภาพดังกลาวมี
ผูนํามาแปลเปนภาษาไทย
3) ลักษณะของแบบทดสอบบุคลิกภาพ M.P.I ประกอบดวยขอความ
ทั้งหมด 24 ขอ วัดสิ่งที่ผูตอบรูสึก และกระทํา โดยมีการใหเลือกตอบวาใช ไมใช ไมแนใจ
การใหคะแนนแบบทดสอบบุคลิกภาพแบบ MPI หลักการใหคะแนนมี 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 ในขอที่มีความหมายเชิงนิมาน (Positive) ใหกาํ หนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ถาตอบในชอง ใช
ให 2 คะแนน
ถาตอบในชอง ไมแนใจ
ให 1 คะแนน
ถาตอบในชอง ไมใช
ให 0 คะแนน
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กรณีที่ 2 ในขอที่มีความหมายเชิงนิเสธ (Negative) ซึ่งมีอยู 8 ขอ ไดแก ขอ 7 8 9 11 12 15 18
และ 20 การใหคะแนนจะตรงขามกับกรณีแรก คือ
ถาตอบในชอง ใช
ให 0 คะแนน
ถาตอบในชอง ไมแนใจ
ให 1 คะแนน
ถาตอบในชอง ไมใช
ให 2 คะแนน
การแปลผล คะแนน 1-24 คือบุคลิกภาพแบบเก็บตัว คะแนน 25 – 48 คือบุคลิกภาพแบบแสดงตัว
3.3 แบบวัดความรูความเขาใจของครูในการประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
1) ศึกษาและสรางกรอบความสามารถของครูในการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรูตามเกณฑมาตรฐานของสมาคมแหงชาติสหรัฐอเมริกา เพื่อการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัย (NAEYC, 2003) มี 4 ดาน
2) สรางขอคําถามจํานวน 25 ขอ โดยจัดโครงสรางตามเกณฑ 4
ดาน ดวยการแบงขอคําถามแบบเลือกตอบ 3 ขอ โดยกําหนดขอคําถามใหตรงกับสถานการณการ
ประเมินจากการปฏิบัติงานของครู
ตารางที่ 6 ขอคําถามตามโครงสรางของกรอบการประเมินความสามารถของครูในการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู
โครงสราง
ขอคําถาม
1) มีความรูความเขาใจเปาหมาย ประโยชน 1, 2, 3, 8
และการปฏิบัติในการประเมิน
2) มีความรูและปฏิบัติในการสังเกต การเก็บ 4, 5, 6, 7, 9,10, 11, 12, 13, 14, 19, 20
บันทึกหลักฐานการใชเครื่องมือและวิธีการ
ประเมินที่เหมาะสม
3) เขาใจและปฏิบัติในการประเมินดวยความ 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25
รับผิดชอบ
4) มีความรูเกี่ยวกับการเปนหุน สวนในการ
23, 24
ประเมินกับครอบครัวและผูมีสวนรวม
3) นําแบบวัดใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสรางและความตรงตามเนื้อหา รวมทัง้ ความถูกตองตามหลักวิชาและภาษาที่ใชเมื่อได
ขอแนะนํา ผูวจิ ัยไดนํามาปรับปรุงแบบวัดใหสมบูรณ
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4) ผูวิจัยนําแบบวัดที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับครูที่ไมใช
ประชากร โดยใหครูอนุบาลจํานวน 60 คนที่เขารวมอบรมเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
คาระดับความยาก มีคา ตัง้ แต 0.45-0.85 โดยคําถามทุกขอเขาเกณฑและนํามาใชได
คาอํานาจจําแนก มีคาตัง้ แต 0.2-0.68 โดยทุกขอมีอาํ นาจจําแนกไดสูงกวารอยละ 0.20
และมีขอคําถามทีม่ ีอํานาจจําแนกไดอยางสมบูรณ คือสูงกวา 0.40 จํานวน 16 ขอ 25 ขอ
คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง คํานวณโดยใชสูตรของคูเดอร ริชาดสัน (Kuder Rechardson-KR
20) ของขอสอบทั้งฉบับเทากับ 0.71
5) จัดทําเปนแบบวัดความรูความเขาใจของครูในการประ
พัฒนาการ และการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
3.4 แบบประเมินการปฏิบัติของครูในการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูข องเด็กวัยอนุบาล
ศึกษาและสรางกรอบการประเมินความสารถของครูในการปกครอง
พัฒนาการและการเรียนรู ตามเกณฑมาตรฐานของสมาคมแหงชาติสหรัฐอเมริกาเพื่อการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัย (NAEYC, 2003)
1) สรางตัวบงชี้ โดยมีเกณฑระดับคะแนน 4 ระดับ คือ
ระดับ 0 (0 คะแนน)
หมายถึง
ไมปฏิบัติ
ระดับ 1 (1-2 คะแนน) หมายถึง
ปฏิบัติไดไมถูกตอง
ระดับ 2 (2-3 คะแนน) หมายถึง
ปฏิบัติไดอยางเขาใจ
ระดับ 3 (5 คะแนน)
หมายถึง
ปฏิบัติไดอยางตอเนื่องและเห็น
ผลสําเร็จ
และจัดทําคําอธิบาย วิธกี ารเก็บและหลักฐานการประเมิน ดวยตัวอยางตามตาราง
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ตารางที่ 7 การสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐาน การใชเครื่องมือและวิธกี ารประเมินผลทีเ่ หมาะสม
2.2 มีความสามารถในการสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐานและการใชเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย
ระดับ
0 ไมมีความสามารถในการสังเกต การเก็บบันทึก
หลักฐาน และการใชเครื่องมือในการประเมิน หรือทํา
ไดไมถูกตอง
1 มีความสามารถในการสังเกตและการเก็บบันทึก
หลักฐานที่ไมคอยเปนระบบ มีความชัดเจนเพียง
เล็กนอย และใชเครื่องมือการประเมินนอยชนิด
2 มีความสามารถในการสังเกตและการเก็บบันทึก
หลักฐานที่เปนระบบ และการใชเครื่องมือการ
ประเมินที่หลากหลาย

3 มีความสามารถในวางแผนและการปฏิบัติในการ
สังเกต การเก็บบันทึกหลักฐานอยางเปนระบบและมี
การใชเครื่องมือการประเมินที่หลากหลายเหมาะสม
กับเด็ก

คําอธิบาย
ไมมีความสามารถในการสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐาน และการใชเครื่องมือในการ
ประเมิน หรือทําไดไมถูกตอง ไมมีความสัมพันธกันตลอดทั้งกระบวนการ

วิธีการ
- การ
ทดสอบ

หลักฐาน
- แบบวัดความรูความ
เขาใจ

มีความสามารถในการสังเกตแตยังขาดการบันทึกหลักฐาน หรือ เก็บบันทึกหลักฐานไว
แตไมมีระบบในการเก็บ ไมมีการกําหนดวัตถุประสงคในการเก็บ มีความซ้ําซอนในบาง
ดานของพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก สวนบางดานไมมีการเก็บ หรือ มีการเก็บ
บันทึกหลักฐานไวแตไมมีการจัดขอมูลไวเปนหมวดหมูวาจะประเมินในดานใด สวน
เครื่องมือในการประเมินที่ใชมีเพียงแบบตรวจสอบรายการ หรือใชไดเพียงนอยชนิด

- การ
ตรวจสอบ
จาก
หลักฐาน

- หลักสูตรสถานศึกษา
- เอกสารประกอบ
หลักสูตร
- เอกสารเกี่ยวกับการ
ประเมิน
- บันทึกการทํางาน
ของครู

มีความสามารถในการสังเกตและการเก็บบันทึกหลักฐานที่เปนระบบ มีการกําหนด
วัตถุประสงคในการเก็บและมีบันทึกหลักฐานพัฒนาการทุกดาน หลักฐานและขอมูลที่
จัดเก็บมีการจัดทําไวเปนหมวดหมู มีรายละเอียดชัดเจน สามารถนําไปใชในการประเมิน
- สัมภาษณ
ไดอยางครบถวนทุกพัฒนาการ สําหรับเครื่องมือในการประเมินที่เลือกใชมีความ
ครู
หลากหลายทั้งแบบสํารวจรายการ แบบบันทึกพัฒนาการแบบสรุป และแบบบันทึก
พัฒนาการแบบละเอียด แบบบันทึกยาว แบบบันทึกสุขภาพ รวมทั้งเกณฑการประเมิน
- การสังเกต
และแนวทางการประเมินที่ชัดเจน
การ
เหมือนระดับที่ 2 แตมีการวางแผนและทําตามแผนที่กําหนดไว ทั้งนี้สามารถเลือกใช
ปฏิบัติงาน
เครื่องมือในการประเมินหรือสรางเครื่องมือในการประเมินไดเหมาะสมกับอายุ
ของครู

- แบบบันทึกการ
สัมภาษณ
- แบบบันทึกการ
สังเกต
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ตอนที่ 2 การทดลองใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
การทดลองใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ ดําเนินการโดยการนํา
กระบวนการดังกลาวไปทดลองใชในสภาพการณจริงเพื่อประเมินกระบวนการทีพ่ ัฒนาขึ้น มี
ขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
ขั้นที่ 1 เตรียมการเพื่อนํากระบวนการที่พัฒนาขึ้นไปใช
1.1 การกําหนดประชากรและกลุม ตัวอยาง
การวิจยั ครั้งนี้ผูวิจยั ไดกําหนดประชากรคือ ครูอนุบาลของโรงเรียน สังกัด
สํานักเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 ขั้นตอนในการเลือกกลุมตัวอยางมีดังนี้
1) ทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยถึงสํานักเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
นนทบุรี เขต 2
2) ผูวิจัยเขาพบศึกษานิเทศกที่ดูแลงานงานดานการศึกษาปฐมวัย เพื่อ
ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของการวิจัย
3) คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจง
- เปนครูอนุบาลที่สอนที่โรงเรียนที่มีบริเวณใกลกันในเขตพื้นที่
การศึกษา
- ใชแบบสอบบุคลิกภาพวัดเพื่อทราบขอมูลของครูในแตละโรงเรียน
วามีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัวกี่คน แลวจัดแบงโดยใหกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ใหมีบุคลิกภาพทัง้ แบบเก็บตัวและแบบแสดงตัวเทากัน
- ใชแบบวัดการรับรูความสามารถของตนใหครูทําเพื่อทราบคะแนนที่
ครู แลวจับคูค ะแนนการที่เทากันเพื่อจัดเขาสูกลุมทดลองและกลุมควบคุมอยางเทาเทียมกัน
- สุมโรงเรียนเพื่อเขาสูกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยการจับฉลาก
1.2 การจัดทําแผนการดําเนินงานประกอบการใชกระบวนการ
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ขั้นที่ 2 การทดลองใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยแบงขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง แบงเปน 3
ระยะ
2.1 ระยะเตรียมการทดลอง ใชเวลา 2 สัปดาห มีวิธีการดังนี้
1) ผูวิจัยนําแบบทดสอบภาพแบบเก็บตัวและแสดงตัว (MPI)
(ดูตัวอยางในภาคผนวก) และแบบวัดการรับรูความสามารถของตนของครูโดยใชแบบวัดไปใหครู
อนุบาลทําเพือ่ จัดกลุมแบงตัวอยางเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
2) นําแบบวัดความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรูข องเด็กวัยอนุบาล (ดูตัวอยางในภาคผนวก) มาทดสอบกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม
3) เก็บขอมูลการปฏิบัติของครูโดยการสัมภาษณ สังเกต
และตรวจสอบจากหลักฐานตามประเด็นทีส่ อดคลองกับกรอบการประเมินความสามารถของครูใน
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล แลวนํามาเทียบกับเกณฑทกี่ ําหนดเพื่อให
คะแนน
4) แบงกลุมทดลองออกเปน 2 กลุม ตามลักษณะการเก็บตัวและแสดง
ตัวสุม ครูที่มีลกั ษณะเก็บตัวและแสดงออกมากลุม ละ 15 คน และสุมกลุมควบคุมจํานวน 30 คน
โดยใชวิธีจับคูค ะแนนกับการรับรูความสามารถของตนครู
2.2 ระยะการดําเนินการทดลอง
1) กลุมทดลอง ผูวิจัยดําเนินการโดยใชกระบวนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติผสานการชี้แนะ โดยการจัดกิจกรรมตามแผนการดําเนินการทั้งหมด 12 แผน ตั้งแต
พฤศจิกายน 2549 ถึง กุมภาพันธ 2550 การดําเนินการแบงเปน 4 ขั้นตอน ตามขั้นตอนของ
กระบวนการ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ ใชเวลา 2 สัปดาห ขั้นตอนที่ 2 ขั้นผสานไมตรี ใชเวลา 2
สัปดาห ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสรางวิถีการเรียนรู ใชเวลา 6 สัปดาห ขั้นตอนที่ 4 การสรุปและการ
ประเมินผล ใชเวลา 2 สัปดาห รวมเวลาที่ใชในการดําเนินการทั้งสิ้น 12 สัปดาห
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2) ระหวางจัดกระบวนการเรียนรู ผูว ิจัยไดรวบรวมขอมูลอื่นๆ เพิม่ เติม
เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียด ครอบคลุม สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู
และใชประกอบการอภิปรายผล
2.3 ระยะหลังการทดลอง มีวิธกี ารดังนี้
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการสอน
แนะ ใหครูกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบวัด 1) การรับรูความสามารถของตนของครู
2) ความรูความเขาใจของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กอนุบาล 3) แบบเก็บขอมูลการปฏิบัติของครูในการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล ฉบับเดียวกับที่ใชกอน
การทดลอง ใชเวลาทั้งสิน้ 2 สัปดาห
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แผนภูมิที่ 5

การเก็บรวบรวมขอมูลในการจัดกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสาน
การชี้แนะ
การเก็บรวบรวมขอมูล
กอนเริ่มกระบวนการ

การจัดกระบวนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติผสานการชี้แนะ

ระหวางการทดลอง

ขั้นที่1: เตรียมการ
ขั้นที่2: ผสานไมตรี

ขั้นที่ 3: สรางวิถีการเรียนรู

1. ครูกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบ
บุคลิกภาพ MPI, แบบวัดความรูความสามารถ
ของตนของครู
2. ครูกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบวัดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
3. ผูวิจัยเก็บขอมูลการปฏิบัติของครู

ขั้นที่ 4:
สรุปและ
ประเมินผล

1. บันทึกการสนทนาประชุมกลุมการ
รับรูความสามารถ เรียนรูของตนของ
ครู โดยการบันทึกเสียง
2. ผูวิจัยบันทึกประเด็นสําคัญ

จบกระบวนการ

4. ครูกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบ
บุคลิกภาพ MPI, แบบวัดความรูความสามารถ
ของตนของครู
5. ครูกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบวัดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
6. ผูวิจัยเก็บขอมูลการปฏิบัติของครู
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ขัน้ ที่ 3 การวิเคราะหคาสถิติและการนําเสนอขอมูล
3.1 วิเคราะหคาสถิติของคะแนนการรับรูความสามารถของตนของครู
อนุบาล
1) วิเคราะหคาสถิติของคะแนนการรับรูความสามารถของตนของครู
อนุบาลกลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง โดยใชสถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
2) วิเคราะหคาสถิติของคะแนนการรับรูความสามารถของตนของครู
อนุบาลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
3.2 วิเคราะหคาสถิติของคะแนนความสามารถของครูในการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
1) วิเคราะหคาสถิติของคะแนนความสามารถของครูในการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรูเด็กของวัยอนุบาลกลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง โดยใชสถิติ
t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
2) วิเคราะหคาสถิติของคะแนนความสามารถของครูในการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ
t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
3.3 วิเคราะหการปฏิสัมพันธของการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
กับบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัวที่มีตอคะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนของ
ครูอนุบาล และคะแนนเฉลี่ยความสามารถของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กวัยอนุบาล โดยใชคา F-test
3.4 วิเคราะหประสิทธิภาพของกระบวนการโดยครูไมนอยกวารอยละ 90
มีคะแนนการรับรูความสามารถของตนของครูและความสามารถในการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูไมนอยกวารอยละ 80
3.5 วิเคราะหขอมูลเชิงบรรยายเกี่ยวกับผลของการใชการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติผสานการชี้แนะที่มีตอการรับรูความสามารถของตนของครูอนุบาล
1) ขอมูลระหวางการใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะ
2) การวิเคราะหบทสนทนาเพื่อศึกษาการแสดงออกถึงการรับรูความ
สามารถของตนของครูอนุบาล
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ตอนที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนรูจ ากการปฏิบตั ิผสานการชีแ้ นะ
ขัน้ ที่ 1 การสรุปผลการใชและปรับปรุงกระบวนการ
1.1 การนํากระบวนการเรียนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะไป
ทดลองใชจริง ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบบันทึกการประชุมกลุมการเรียนรู รวมทัง้
ขอสังเกตของผูวิจัยมาวิเคราะหและสรุปประเด็นสําคัญ พบวามี 4 ขั้น คือขั้นการเตรียมการ ขัน้
ประสานไมตรี ขั้นสรางวิถกี ารเรียน และขั้นที่สรุปและประเมินผลมีความสอดคลองและสงรวมกับ
กิจกรรมทีก่ ําหนดไว ประกอบดวย 1) กิจกรรมการศึกษาเนื้อหา 2) กิจกรรมการประชุมกลุมการ
เรียนรู 3) กิจกรรมการชี้แนะ 4) การลงมือปฏิบัติการ ทําใหครูเกิดความเขาใจการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล มีการสะทอนความคิดและการรับรูความสามารถของ
ตนเพิ่มมากขึ้น
1.2 ผูวจิ ัยมีขอสังเกตเพิ่มเติมวา การนําการจัดกระบวนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติสานการชี้แนะไปใชใหเกิดผลสําเร็จจําเปนตองมีองคประกอบที่สําคัญอีกดานคือ การสราง
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ผูวิจัยจึงไดนําเสนอปญหาและการปรับปรุงแกไขไวในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการปรับปรุงกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะจากขอมูล
ในการใชจริง
องคประกอบ
ขอมูลการใชจริง
การปรับปรุงแกไข
o การสราง
o ในระยะแรกของการสร า ง o ใช เ วลามากขึ้ น ในการสร า งกลุ ม
บรรยากาศที่เอื้อตอ
กลุ ม การเรี ย นรู ยั ง ไม เ กิ ด
การเรี ย นรู เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น
การเรียนรู
การระบบของกลุ ม ให เ กิ ด
กระบวนการมี ก ารสนั บ สนุ น ซึ่ ง
o การสรางการ
การเรียนรู
กันและกัน
สนับสนุนผูเขารวม o การมีหลายบทบาท ทั้งเปน o ใชเ วลาในการเขาใจและฝก ฝน
ใหเกิดการเรียนรู
ผู นํ า เ ส น อ แ ล ะ เ ป น
เ พิ่ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว กั บ บ ท บ า ท ที่
o การแสดงบทบาท
ผู ส นั บ สนุ น ในกลุ ม การ
เหมาะสม เมื่อเปนผูนําเสนอหรือ
ของตนเองอยาง
เรี ย นรู ทํ า ให ก ารแสดง
ผูสนับสนุน
o เตรี ย มแนวคํ า ถาม และฝ ก ฝน
เหมาะสม
บทบาทไมชัดเจน
o การใชกระบวนการ o การใชคําถามเพื่อเปนแนว
กระบวนการใช คํ า ถามเพื่ อ หา
คิด สรางความเขา
ทางการสร า งการเรี ย นรู
คําตอบเพิ่มเติม
ในการเรียนรู
พัฒนากระบวนการคิด ยัง
ใชไดไมหลากหลาย
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1.3 การปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดตามวงจร P-D-C-A
ตารางที่ 9 การปรับปรุงกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสราง
การรับรูความสามารถของตนของครูอนุบาล ตามวงจร P-D-C-A
ขั้นตอน PDCA
ขั้ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการเรียนรูจาก
พัฒนา
การปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสราง
การรั บ รู ค วามสามารถของตนของครู
อนุบาล
การวางแผน
ขั้นตอนที่ 1
การพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการ
การกําหนดจุดมุงหมาย ปฏิบัติผสานการชี้แนะ
หรื อเปา หมายของการ ขั้นที่ 1 สรางกระบวนการเรียนรูจากการ
พั ฒ นากระบวนการ ปฏิบัติผสานการชี้แนะ
เรี ย นรู ซึ่ ง รวมทั้ ง การ - ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและขอมูลพื้นฐาน
สํารวจความพรอมและ - กําหนดองคประกอบและรายละเอียดของ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม กระบวนการ
ตองการจําเปน
ขั้นตอนที่ 2
การศึ ก ษาวิ เ คราะห
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู
เพื่อใหไดทักษะเฉพาะ
วิ ธี ก ารและกิ จ กรรมที่
ทํ า ให ผู เ รี ย นเกิ ด การ
เรียนรู
ขั้นตอนที่ 3
การกํ า หนดมาตรฐาน
แ ล ะ ตั ว บ ง ชี้ ซึ่ ง บ อ ก
ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของ
พฤติกรรม หรือทักษะที่
ต อ งการให ผู เ รี ย นเกิ ด
การเรียนรู
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ขั้นตอน PDCA

ขั้ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการเรียนรูจาก
พัฒนา
การปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสราง
การรั บ รู ค วามสามารถของตนของครู
อนุบาล
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการ
กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค - ผูทรงคุณวุฒิ
เ ชิ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม จ า ก - การทดลองใชเบื้องตน
ทั ก ษะเฉพาะที่ ไ ด จ าก
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
กระบวนการเรียนรู และ
จากมาตรฐานและตั ว
ขั้นที่ 4 พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
บงชี้ที่กําหนดไว
ขั้นตอนที่ 5
การพัฒนาแบบสอบ /
แบบวั ด ที่ ใ ช ป ระเมิ น
ผูเรียน
ขั้นตอนที่ 6
การพัฒนากลยุทธที่จะ
ช ว ยให ผู เ รี ย นบรรลุ
เปาหมายที่ตองการ
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นที่ 3 จัดทําคูมือประกอบการใช
ก า ร พั ฒ น า สื่ อ ก า ร กระบวนการ
เรียนรู เชน ตํารา คูมือ
เอกสาร สื่ อ เพื่ อ ใช ใ น
การเรียนรู

การปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนที่ 8
การออกแบบและการ
ประเมินความกาวหนา
ของผูเรียน โดยกําหนด
ชวงเวลาในการประเมิน

การทดลองใชกระบวนการเรียนรูจ ากการ
ปฏิบัติผสานการชี้แนะ
ขั้นที่ 1 เตรียมการเพื่อนํากระบวนการที่
พัฒนาขึ้นไปใช
- การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
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ขั้นตอน PDCA

ขั้ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการเรียนรูจาก
พัฒนา
การปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสราง
การรั บ รู ค วามสามารถของตนของครู
อนุบาล
ตามความเหมาะสม - การจัดทําแผนการดําเนินงานประกอบการใช
แล ว รวบรวมผลการ กระบวนการ
ประเมิ น และข อมู ล เชิ ง ขั้นที่ 2 การทดลองใชกระบวนการเรียนรูจาก
คุณภาพจากการสังเกต การปฏิบัติผสานการชี้แนะ
แ ล ะ ก า ร สั ม ภ า ษ ณ ขั้นที่ 3 การวิเคราะหคาสถิติและการนําเสนอ
ระหวางทดลอง
ขอมูล

การตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 9
ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู
โ ด ย ใ ช ข อ มู ล จ า ก
ขั้ น ตอนที่ 8
และ
สามารถปรั บ ปรุ ง การ
ดํ า เนิ น งานในขั้ น ตอน
ใดก็ ไ ด ตั้ ง แต ขั้ น ที่ 2-8
การดํ า เนิ น งานจึ ง เป น
วงจรย อ นทวนซ้ํ า กลั บ
ไดหลายรอบจนกวาจะ
ไดกระบวนการเรียนรูที่
มี ม า ต ร ฐ า น ต า ม
เป า หมายที่ กํ า หนดไว
จึ ง จะดํ าเนิ น การใน
ขั้นตอนตอไป

ตอนที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนรูจ าก
การปฏิบัติผสานการชี้แนะ
ขั้นที่ 1 การสรุปผลการใชและปรับปรุง
กระบวนการ
ขั้นที่ 2 จัดทําคูมือประกอบการใชกระบวนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะฉบับ
สมบูรณ
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ขั้นตอน PDCA

การปรับปรุง

ขั้ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการเรียนรูจาก
พัฒนา
การปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสราง
การรั บ รู ค วามสามารถของตนของครู
อนุบาล
ขั้นตอนที่ 10
การประเมิ น ผลสรุ ป
ขั้ น ต อ น นี้ เ ป น ก า ร
ประเมินขั้นสุดทายเพื่อ
สรุ ป ผลการวิ จั ย และ
พัฒนาทั้งหมดนําไปใช
ประโยชนตอไป

ขั้นที่ 2 จัดทําคูมือประกอบการใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะฉบับสมบูรณ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรูความสามารถของตนของครูอนุบาล ผูวิจัยนําขอมูล
ทั้งหมดที่ไดมาวิเคราะห โดยแบงการสรุปผลเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจากการปฏิบัติผสาน
การชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรูความสามารถของตนของครู
ตอนที่ 2 การวิเคราะหคาสถิติเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูจาก
การปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรูความสามารถของตนของครูอนุบาล
แบงเปน 3 ตอน
ตอนที่ 2.1 ผลการวิเคราะหคาสถิติของคะแนนการรับรูความสามารถของตนของ
ครูอนุบาลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
1) ผลการเปรี ย บเที ย บค า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ของคะแนนการรั บ รู
ความสามารถของตนของครูอนุบาลหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
2) ผลการเปรี ย บเที ย บค า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ของคะแนนการรั บ รู
ความสามารถของตนของครูอนุบาลกอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง
3) ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ระดับการรับรูความสามารถของตนของครูกลุมทดลองโดยรวมและรายดาน
ตอนที่ 2.2 ผลการวิเคราะหคาสถิติของคะแนนความสามารถของครูในการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมดังนี้
1) ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความรูความ
เขาใจของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลหลังการทดลองระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม
2) ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความรูความ
เขาใจของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลกอนและหลังการทดลอง
ของกลุมทดลอง
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3) ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการปฏิบัติของ
ครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลหลังการทดลองระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม
4) ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการปฏิบัติของ
ครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลกอนและหลังการทดลองของกลุม
ทดลอง
ตอนที่ 2.3 ผลการวิเคราะหการปฏิสัมพันธของการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะกับบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัวที่มีตอคะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถของ
ตนของครูอนุบาล และคะแนนเฉลี่ยความสามารถของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กวัยอนุบาลโดยใช F-test
ตอนที่ 2.4 วิเคราะหประสิทธิภาพของกระบวนการโดยครูไมนอยกวารอยละ 90 มี
คะแนนการรับรูความสามารถของตนของครูและความสามารถในการประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูไมนอยกวารอยละ 70
ตอนที่ 3
การวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยายเกี่ยวกับผลของการใชกระบวนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะที่มีตอการรับรูความสามารถของตนของครูอนุบาล
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ตอนที่ 1 ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
เพื่อเสริมสรางการรับรูความสามารถของตนของครู
ผลการสรางกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะตามกรอบแนวคิดการจัด
กระบวนการเรียนรู สามารถนําเสนอรายละเอียดของกระบวนการเรียนการสอนตามแนวการสอน
แบบชุ ม ชนแห ง การสื บ สอบเชิ ง ปรั ช ญาในรู ป แบบของเอกสารประกอบกระบวนการเรี ย นรู
ประกอบดวยสาระสําคัญ แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ ประกอบดวย
1.1 แนวคิด
1.2 วัตถุประสงคของกระบวนการ
1.3 หลักการของกระบวนการ
1.4 เนื้อหาของกระบวนการ
1.5 ขอบเขตของกระบวนการ
1.6 ขั้นตอนของกระบวนการ
1.7 การประเมินผลกระบวนการ
2. แนวทางในการนํากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ ประกอบดวย
2.1 การจัดทําแผนการจัดทํากิจกรรม
2.2 บทบาทของผูเขารวมกระบวนการ
2.3 การสรางบรรยากาศที่เอือ้ ตอการเรียนรู
1. กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัตผิ สานการชี้แนะ
1.1 แนวคิด
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเปนกระบวนการเรียนรูและการสะทอน
ความคิดจากประสบการณอยางตอเนื่องเปนรายบุคคลผานกลุมการเรียนรูในประเด็นที่สนใจ
ศึกษารวมกัน ดวยการสรางสรรคทางปญญาพรอมทั้งการลงมือปฏิบัติจริงภายใตสถานการณและ
บริบทของการทํางานในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยมีผูชี้แนะใหความชวยเหลือหรือจัดกิจกรรมตาง ๆ
ตลอดระยะเวลาการของการเรี ย นรู แ ละค อ ย ๆ ลดบทบาทลงที่ มี เ ป า หมายเพื่ อ พั ฒ นาหรื อ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดจากสภาพที่เปนอยูไปสูสภาพที่พึงปรารถนา ผานกระบวนการทาง
ปญญาดวยการสรางความไววางใจและการใชเครื่องมือทางภาษาในการกอรูปทางความคิดและ
การพัฒนาศักยภาพในการแกปญหาดวยตนเองของสมาชิกกลุมการเรียนรู
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1.2 วัตถุประสงคของกระบวนการ
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา โดยการเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติงานที่เปนการพัฒนาองค
ความรูและกระบวนการทํางานในสถานศึกษา เพื่อใหเกิดการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ของครู
1.3 หลักการของกระบวนการ
1) ใหความสําคัญกับการเรียนรูเปนรายบุคคลและการเรียนรูขององคกรควบคูไปกับ
การปฏิบัติงานอยางสมดุล โดยการใหผูเขารวมกระบวนการมีโอกาสเรียนรูจากผูอื่นและมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณในการเรียนรู และสรางความสัมพันธอันดีตอไป
2) กําหนดประเด็น/ปญหา/โครงการที่มีความสําคัญ และศึกษาอยางลุมลึก โดยเชื่อ
วาปญหาเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูและการแสวงหาความรู การหาแนวทางในการแกปญหา
อยางเปนระบบสามารถนําไปสูความสําเร็จในการทํางานดวยการทําความเขาใจกับปญหาอยาง
ชัดเจนทุกแงมุม โดยการคิดวิธีแกปญหา จัดทําแผนปฏิบัติการ ลงมือปฏิบัติตามแผน สะทอน
ความคิดและสรุปเปนความรู
3) การใชคําถามเปนสิ่งสําคัญในกระบวนการที่ชวยใหเกิดการเรียนรู การสรางความ
เขาใจการสรางสรรค การตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติ
4) การนําเสนอประเด็นปญหา การแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจเปนสิทธิ์
ของผูนําเสนอ กลุมการเรียนรูและผูชี้แนะมีบทบาทสําคัญในการเปนผูสังเกต เปนผูฟงที่ดีและใช
คําถามตอผูนําเสนอเพื่อใหเ กิดความกระจางในความคิดและการตัดสินใจดวยตนเองภายใต
บรรยากาศของความเสมอภาคและการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5) กระบวนการเรียนรู จากการปฏิบัติผสานการชี้แนะทํา ใหเ กิดความรูที่ สามารถ
นําไปใชไดจริงจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการลงมือปฏิบัติงานในสถานการณจริง และเปนการ
สรางกระบวนการเรียนรูควบคูกับการทํางาน โดยเนนการสะทอนความคิดจากการปฏิบัติงานใน
สถานการณปจจุบัน และมุงสูการปฏิบัติ
6) การปฏิ บัติงานภายในกระบวนเรียนรูจากการปฏิบัติ ผสานการชี้แนะจะต องมี
ความสอดคลองสัมพันธกับวิถีของการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
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1.4 เนื้อหาสาระของกระบวนการ
1) เนื้อหาของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อการสรางความ
เขาใจในกระบวนการและบทบาทของผูเขารวมกระบวนการ
2) เนื้อหาของประเด็ น /ปญหา/โครงการที่มุง ศึก ษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ การ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล ประกอบดวย 1) การเขาใจเปาหมาย
ประโยชนและการปฏิบัติในการประเมิน 2) การสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐาน การใชเครื่องมือ
ประเมินแนววิธีการประเมินที่เหมาะสม 3) การประเมินดวยความรับผิดชอบ 4) การมีสวนรวม
และเพื่อนรวมงานการประเมิน
1.5 ขอบเขตของการเรียนรูจ ากการปฏิบตั ิผสานการชีแ้ นะ
การนําการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการนํากระบวนการนี้ไปใชดังนี้
1) การเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเปนกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ควบคูกับการปฏิบัติงาน โดยจัดเปนกลุมการเรียนรูกลุมเล็กจํานวน 4-8 คน เพื่อรวมกันขบคิด
แกปญหา ทําความเขาใจ รวมกันปฏิบัติและพัฒนาการรู จากการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริงดวย
การเรียนรูและการสะทอนความคิดผานกลุมการเรียนรูและลงมือปฏิบัติงานในชวงระยะเวลาหนึง่ ที่
กําหนด
2) ผูที่เขารวมในกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ ประกอบดวย
สมาชิกในกลุมการเรียนรูและกลุมผูชี้แนะ โดยมีบทบาททั้งเปนผูนําเสนอ ผูสนับสนุนผูชี้แนะใน
การเรียนรูและการทํางานรวมกันในบรรยากาศที่เปนประชาธิปไตย
3) การเลื อ กประเด็ น /ป ญ หา/โครงการที่ ทํ า ต อ งมี ค วามสนใจร ว มกั น และมี
ความสําคัญเพียงพอและมีคุณคาเมื่อเทียบกับการใชระยะเวลาในการศึกษา
4) องคประกอบสําคัญของการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะประกอบดวย
ความรูที่กําหนดไวเปนแนวทาง มุมมองที่ไดจากการซักถามการคิดใครครวญ และการดําเนินการ
แกไขทดลองเพื่อการเรียนรูควบคูการพัฒนา และการสรุปสิ่งที่ไดรับจากการเรียนรูควบคูกับการ
ปฏิบัติงาน
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1.6 รายละเอียดของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
1.6.1 ขั้นตอนการดําเนินงานของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก
1) ขั้นเตรียมการ เปนการเตรียมพรอมสําหรับการเขารวมกระบวนการ
เริ่มดวยการแนะนําตัว การเก็บขอมูลพื้นฐาน การกําหนดตารางเวลา การเริ่มตนความสัมพันธเปน
กลุมและรายบุคคล
2) ขั้นผสานไมตรี เปนการสรางความรวมมือรวมใจในการเรียนรูรวมกัน
ผานการเรียนรูบทบาทในกิจกรรมตาง ๆ การคนหาปญหาและการสรุปประเด็น/ ปญหาที่ศึกษา
รวมกัน
3) ขั้นสรางวิถีการเรียนรู เปนการสรางการเรียนรูใหเกิดวงจรการเรียนรู
คือ การเรียนรูจากประสบการณ การเรียนรูแบบรวมมือ การสะทอนความคิด การสราวสรรค และ
การลงมือปฏิบัติ
4) ขั้นสรุปและประเมินผล เปนการสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากกระบวนการ
และประเมินกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
1.6.2 กิจกรรมหลักของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
ประกอบดวย 4 กิจกรรม คือ
1) กิจกรรมการเรียนรูเนื้อหาสาระและฝกปฏิบัติ เปนกิจกรรมที่ทําให
เกิดความรูความเขาใจ ความรูในสวนนี้เปนความรูที่กําหนดไวเปนแนวทาง เพือ่ ใหมฐี านในการคิด
และการทํ า งานในกิ จ กรรมอื่ น ๆ ของกระบวนการนี้ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารใช คู มื อ ประกอบ
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ และเอกสารเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูใหผูเขารวมกระบวนการไดศึกษา
2) กิจกรรมการประชุมกลุมการเรียนรู เปนกิจกรรมการประชุมกลุมเล็ก
4-8 คน เปนการเรียนรูดวยการสะทอนความคิดเปนรายบุคคลผานกลุมการเรียนรู และมีผูชี้แนะ
เปนผูอํานวยความสะดวกใหกลุมการเรียนรู บทบาทของของสมาชิกในกลุมการเรียนรูเปนทั้ง
นําเสนอในสวนงานของตนเอง และเปนผูสนับสนุนเมื่อสมาชิกในกลุมคนอื่น ๆ เปนผูสนับสนุน
โดยมีลําดับขั้นในการสนทนาและการสะทอนความคิด คือ การนําเสนอของผูนําเสนอ การถาม
คํา ถามของผู สนั บสนุน เพื่อให ผูนํ าเสนอกระจ า งในความคิ ด ผูนํ า เสนอหาแนวทาง สรุปและ
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ตัดสินใจดวยตนเอง โดยในแตละขั้นจะจัดเปนรอบและใหเวลาแตละคนเทากัน ทําใหสมาชิกใน
กลุมการเรียนรูไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3) กิจกรรมการชี้แนะ เปนการสนับสนุนครูเปนรายบุคคลและกลุมการ
เรียนรู ใหมีการเรียนรูและการทํางานไดอยางราบรื่นตลอดกระบวนการ และสงเสริมการพัฒนา
เปนรายบุคคล มีเปาหมายเพื่อพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงทางความคิดจากสภาพที่เปนอยูไปสู
สภาพที่พึงปรารถนา ผานการสนทนาและการสะทอนความคิด และผูชี้แนะจะคอย ๆ ลดบทบาท
ลงเมื่อผูรับการชี้แนะและกลุมการเรียนรูพัฒนาไดมากขึ้น
4) การลงมือปฏิบัติ เปนการเรียนรูจากการลงมือทําจริงจากแผนหรือสิ่งที่
กําหนดไว เพื่อที่จะสามารถรับรูปญหาและแกปญหาในสถานการณจริง ทําใหเกิดการเรียนรูจาก
ประสบการณผานการปฏิบัติจริง
1.6.3 สรุปการดําเนินงานตลอดทั้งกระบวนการตามขั้นตอน
1) ขั้นเตรียมการ
• ประชุมปฐมนิเทศ:
ชี้แจง อธิบายคูมือประกอบกระบวนการ วางแผนการทํางาน
• เยี่ยมชั้นเรียน:
สังเกตการเรียนการสอน พูดคุยกับครู
• เก็บขอมูลพืน้ ฐานของครู
2) ขัน้ ผสานไมตรี
• ประชุมกลุมการเรียนรู:
ครูผูเขารวมกระบวนการฝกบทบาทสมาชิกกลุม
(ผูนําเสนอ ผูส นับสนุน)
ผูใชกระบวนการทําหนาทีช่ ี้แนะ
• ชี้แนะรายบุคคล:
กระตุนและชึ้แนะใหครูสํารวจและทําความกระจางกับปญหาของ
ตน
• ใหความรูเ กีย่ วกับเนื้อหาที่ตองการใหครูเรียนรู
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3) ขัน้ สรางวิถีการเรียนรู
• ประชุมกลุมการเรียนรู:
กําหนดปญหารวมกันและปญหารายบุคคล
หาวิธแี กปญหา
วางแผนการใชในชัน้ เรียน
นําผลการใชมาแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู
หาวิธกี ารใหม ๆ มาใชแทนวิธีเกาที่ยงั ไมไดผล
สะทอนความคิด
สรุปความรู
• ชี้แนะรายบุคคล:
กระตุน และชี้แนะใหครูคนหาวิธีการของตนเอง
• นําวิธีการแกปญหาไปใชในชั้นเรียน/ลงมือปฏิบัติ
• ใหความรูเ กีย่ วกับเนื้อหาที่ตองการใหครูเรียนรู/ ฝกปฏิบัติ
เพิ่มเติม
4) ขัน้ สรุปและประเมินผล
• ประชุมกลุมการเรียนรู:
สรุปผลการเรียนรูและประเมินกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ
ผสานการชี้แนะ
1.6.4 กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ ประกอบดวยขั้นตอน
ของกระบวนการเรียนรูมี 7 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นการระบุปญหา
เปนขั้นที่ผูเขารวมกระบวนการตองศึกษา
ปญหาขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา และตัดสินใจในการเลือกปญหา โดยมีผูชี้แนะและสมาชิกใน
กลุมการเรียนรูชวยเหลือใหผูเขารวมกระบวนการเกิดความกระจางในปญหา จนสามารถกําหนด
ปญหาไดอยางชัดเจน
ขั้นที่ 2 ขั้นการหาวิธีแกปญหา เปนขั้นที่ผูเขารวมกระบวนการหาวิธีการ
แกปญหาและคัดเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการแกปญหา
ขั้นที่ 3 ขั้นการวางแผนและการใชในชั้นเรียน
เปนขั้นที่ผูเขารวม
กระบวนการวางแผนการนําวิธีแกปญหาไปใชในชั้นเรียน และนําไปใชจริงในชั้นเรียนเพื่อศึกษา
ความเปนไปไดในการแกปญหาในบริบทจริง
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ขั้นที่ 4 ขั้นการนําผลการใชมาแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู เปนขั้นที่สมาชิก
ในกลุมการเรียนรูนําเสนอผลที่ไดจากการแกปญหาทั้งในสวนที่ไดผลและไมไดผลในกลุมการ
เรียนรูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขั้นที่ 5 ขั้ น การหาวิ ธี ก ารใหม แ ทนวิ ธี ก ารเดิ ม ที่ ไ ม ไ ด ผ ล เป น ขั้ น ที่
สมาชิกในกลุมการเรียนรูปรับเปลี่ยนวิธีการแกปญหาเดิมที่ไมไดผลและหาวิธีการใหมในการ
แกปญหา โดยนําขอมูลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชในการแกปญหาดวยวิธีการใหไดผล
มากขึ้น
ขั้นที่ 6 ขั้นการสะทอนความคิด เปนขั้นที่สมาชิกในกลุมการเรียนรูสะทอน
ความคิดจากสิ่งที่ไดเรียนรูและปฏิบัติ
ขั้นที่ 7 ขั้นการสรุปความรู เปนขั้นที่สมาชิกในกลุมการเรียนรูสรุปเกีย่ วกับ
ความรูที่ไดรับจากกระบวนการและวิธีการเรียนรู
1.7 การประเมินผล
1) กอนและหลังใชกระบวนการการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะใช
แบบวั ด การรั บรู ความสามารถของตนของครู และแบบประเมิ น ความสามารถของครูในการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู เพื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังใชกระบวนการ
2) ระหวางการใชกระบวนการ สมาชิกในกลุมประเมินตนเองจากสิ่งที่ได
เรียนรู และผูชี้แนะประเมินความกาวหนาของผูรับการชี้แนะและกลุมการเรียนรู เพื่อใหแนวทาง
และชี้แนะไดอยางตอเนื่อง
3) เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ สมาชิกกลุมการเรียนรูและกลุมการเรียนรูสรุปสิ่ง
ที่ไดเรียนรูและประเมินกระบวนการ
2 แนวทางในการนํากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะไปใช ประกอบดวย
2.1 การจัดทําแผนการจัดทํากิจกรรม
ในการทําแผนการจัดกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุนเวลา และกิจกรรมได
ตามความเหมาะสม แตตองมีการคํานึงถึงกิจกรรมหลัก และการดําเนินกระบวนการใหสมั พันธกบั
วงจรการเรี ย นรู ดูตั ว อยา งแผนและตั ว อย า งการดํา เนิน กิจกรรมตลอดกระบวนการได ที่ ภาค
ผนวก ค
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2.2 บทบาทของผูเขารวมกระบวนการ ประกอบดวย
บทบาทของผูชี้แนะ
1) ผูชี้แนะเปนผูอํานวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู กลุมการเรียนรู และการ
เรียนรูรายบุคคล โดยทําหนาที่เปนที่ปรึกษาชวยเหลือ ประคับประคองในการเรียนรูของผูเขารวม
กระบวนการจนประสบความสําเร็จ
2) ผูชี้แนะสรางความไววางใจ สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดกับสมาชิกและกลุมการ
เรียนรูตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน
3) ผูชี้แนะตองมีความเขาใจในกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ และ
มีความรูความเขาใจตลอดจนทักษะที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระของประเด็นปญหาหรือสิ่งที่สนใจ
ในการศึกษารวมกัน
4) ผูชี้แนะตองติดตามความกาวหนาของผูเขารวมกระบวนการอยางตอเนื่อง โดยมี
ความสามารถในการสังเกตวิธีการเรียนรู วิธีคิด และการแกไขปญหา เพื่อสามารถวางแนวทางการ
ชี้แนะกับผูเขารวมกระบวนเปนรายบุคคลและกลุมการเรียนรู มีการใชคําถามเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการทําใหผูเขารวมกระบวนการแสวงหาแนวทางหรือคําตอบตลอดจนการสรางแนวทางการ
พัฒนาตนเองของผูเขารวมกระบวนการใหสามารถพัฒนาตนเองได
บทบาทของสมาชิกกลุมการเรียนรู ประกอบดวย
1) ผูนําเสนอ
ทุกคนในกลุมการเรียนรูจะมีบทบาทในการนําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรู ปฏิบัติ ผานการ
สะทอนความคิดในกลุมการเรียนรู ตองเตรียมเนื้อหาที่จะนําเสนอใหกระชับชัดเจน รับฟงคําถาม
ผูสนับสนุนจากสมาชิกกลุมการเรียนรูอยางตั้งใจ คิด ตอบคําถามและตัดสินใจดวยตนเอง
2) ผูสนับสนุน เปนผูฟง อยางตั้งใจ ใชคําถามใหผนู ําเสนอกระจางในความคิด
สังเกตและใชความคิดเพื่อหาแนวทางสนับสนุนผูน ําเสนอ ตลอดจนเคารพสิทธิในการตัดสินใจ
ของผูนําเสนอ
2.3 การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ประกอบดวย
1) การสรางการสนับสนุนผูเขารวมใหเกิดการเรียนรู โดยใหเวลามากขึ้นในการสราง
กลุมการการเรียนรู การใชกระบวนการคิด สรางความเขาใจในการเรียนรู เพื่อใหการดําเนิน
กระบวนการมีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
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2) การแสดงบทบาทของตนเองอย า งเหมาะสมให เ วลาในการเข า ใจและฝ ก ฝน
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทที่เหมาะสม เมื่อเปนผูนําเสนอหรือผูสนับสนุน
3) การใชกระบวนการคิด สรางความเขาในการเรียนรู โดยเตรียมแนวคําถาม และ
ฝกฝนกระบวนการใชคําถามเพื่อหาคําตอบเพิ่มเติม
ดอนที่ 2 การวิเคราะหคาสถิติเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูจาก
การปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรูความสามารถของตนของครูอนุบาล
แบงเปน 3 ตอน
ตอนที่ 2.1 ผลการวิเคราะหคาสถิติของคะแนนการรับรูความสามารถของตนของ
ครูอนุบาลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

เพื่อใหไดการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองและแปลความหมายจากการวิเคราะห
ขอมูล ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณตอนที่ 2.1 ดังนี้
X
S.D.

t

แทน คามัชฌิมเลขคณิต
แทน คาความเบี่ยงเบน
แทน คาสถิติทดสอบ

1) ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการรับรูความสามารถของ
ตนของครูอนุบาลหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมวิเคราะหโดยใชการทดสอบ
คาที (t-test) รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 คามัชฌิมเลขคณิตและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการรับรูความ
สามารถของตนของครูอนุบาลหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม และคาสถิติทดสอบที
ครู
กลุมทดลอง

X

S.D.

6.96

0.32

กลุมควบคุม

6.11

.54

*p < .05

t
7.31*

99

จากตารางที่ 10 พบวา คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการรับรูความสามารถของ
ตนระหวางครูกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงวา หลังการทดลองครูกลุมทดลองมีการรับรูความสามารถของตนสูงกวากลุม
ควบคุม
2) ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการรับรูความสามารถของ
ตนของครู อนุ บ าลกอ นและหลั ง การทดลองของกลุม ทดลองวิ เ คราะห โ ดยใช ก ารทดสอบค า ที
(t-test) รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 คามัชฌิมเลขคณิตและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการรับรูความ
สามารถของตนของครูอนุบาลกอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง
และคาสถิติทดสอบที
ครู
กอนทดลอง
หลังทคลอง

X

S.D.

6.08

0.68

7.02

0.42

t

-10.47*

*p < .05

จากตารางที่ 11 พบวา คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการรับรูความสามารถ
ของตนของครูอนุบาลกอนและหลังการทดลองของกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการรับรู
ความสามารถของตนของครูหลังทดลองสูงกวากอนการทดลอง แสดงวาหลังการทดลองครูกลุม
ทดลองมีการรับรูความสามารถของตนของครูสูงกวากอนทดลอง
3) ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
การรับรูความสามารถของตนของครูกลุมทดลองโดยรวมและรายดาน
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ตารางที่ 12

ค า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ การรั บ รู ค วาม
สามารถของตนของครูกลุมทดลองโดยรวมและรายดาน

การรับรูความสามารถของตนของครู
1. ดานการตัดสินใจ

x

5.45

2. ดานแหลงการเรียนรู
6.70
3. ดานการสอน
4. ดานการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู
5. ดานระเบียบวินัย

5.78
5.96
6.73

6. ดานความสัมพันธกับผูปกครอง
6.78
7. ดานการมีสวนรวมขององคกร
ตาง ๆ
8. ดานบรรยากาศทางบวกของ
โรงเรียน
รวม

5.31
6.50
6.08

ระดับการรับรูความสามารถของตน
กอน
หลัง
S.D. ระดับ x S.D. ระดับ
ปาน
1.05
7.10 0.50 มาก
กลาง
คอน
1.32 ขาง 7.77 0.82 มาก
มาก
ปาน
0.71
6.60 0.44 มาก
กลาง
ปาน
0.76
7.20 0.29 มาก
กลาง
คอน
0.84 ขาง 7.24 0.60 มาก
มาก
คอน
0.72 ขาง 7.20 0.57 มาก
มาก
ปาน
0.65
5.76 0.44 มาก
กลาง
ปาน
1.04
7.35 0.57 มาก
กลาง
ปาน
0.68
6.96 0.32 มาก
กลาง

t
10.86*
5.76*
11.87*
11.78*
4.52*

4.21*
5.57*
7.85*
11.79*

*p < .05
จากตารางที่ 12 พบวา คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการรับรูความสามารถ
ของตนของครูอนุบาลทุกดาน ประกอบดวย ดานการตัดสินใจ ดานแหลงการเรียนรู ดานการสอน
ดานการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู ดานระเบียบวินัย ดานความสัมพันธกับผูปกครอง
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ดานการมีสวนรวมขององคกรตาง ๆ ดานบรรยากาศทางบวกของโรงเรียน กอนและหลังการ
ทดลองของกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงวาหลังการ
ทดลองครูกลุมทดลองมีการรับรูความสามารถของตนของครูสูงกวากอนทดลองทุกดาน
ตอนที่ 2.2 ผลการวิเคราะหคาสถิติของคะแนนความสามารถของครูในการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ดังนี้
1) ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความรูความเขาใจของครู
ในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลหลังการทดลองระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม
ตารางที่ 13 คา มัช ฌิมเลขคณิ ต และคา สว นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู
ความเขาใจของครูอนุบาลดานการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กวัยอนุบาลระหวางครูกลุมทดลองและกลุมควบคุม และคาสถิติ
ทดสอบที
ครู
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

X
22.17
15.47

S.D.
1.56
2.78

t
11.53*

*p < .05
จากตารางที่ 13 พบวา คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความรูความเขาใจของครู
ในการประเมิ น พั ฒ นาการและการเรีย นรู ข องเด็ก วัย อนุ บ าลระหวา งครู ก ลุ ม ทดลองและกลุ ม
ควบคุมหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงวาหลังการ
ทดลองครูกลุมทดลองมีความรูความเขาใจในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัย
อนุบาลสูงกวากลุมควบคุม
2) ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความรูความเขาใจของครู
ในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลกอนและหลังการทดลองของกลุม
ทดลอง
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ตารางที่ 14

คามัชฌิมเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรูความ
เขาใจของครูอนุบาลในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัย
อนุบาลกอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง และคาสถิติทดสอบที

ครู
กอนทดลอง
หลังทดลอง

X
15.03
22.17

S.D.
2.97
1.56

t
-11.45*

*p < .05
จากตารางที่ 14 พบวา คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความรูความเขาใจของ
ครูอนุบาลในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลกอนและหลังการทดลองของ
กลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความรูความเขาใจของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กวัยอนุบาลหลังทดลองสูงกวากอนการทดลอง แสดงวาหลังการทดลองครูกลุมทดลองมี
ความรูความเขาใจของครูอนุบาลในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลสูง
กวากอนทดลอง
3) ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการปฏิบัติของครูในการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม
ตารางที่ 15

คามัชฌิมเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการปฎิบัติใน
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลระหวางครูกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม และคาสถิติทดสอบที

S.D.
t
ครู
X
กลุมทดลอง
3.4900
.17340
10.89*
กลุมควบคุม
2.7183
.34728
*p < .05
จากตารางที่ 15 พบวา คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการปฏิบัติของครูในการ
ประเมิ นพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก วัยอนุบาลระหวางครูกลุมทดลองและกลุมควบคุ ม
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาหลังการทดลองครูกลุมทดลองมีการ
ปฏิบัติของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลสูงกวากลุมควบคุม
4) ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการปฏิบัติของครูในการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลกอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง
ตารางที่ 16

คามัชฌิมเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการปฏิบัติของ
ครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลกอนและ
หลังการทดลองของกลุมทดลอง และคาสถิติทดสอบที

ครู
กอนทดลอง
หลังทดลอง

X
2.74
3.49

S.D.
.38
.17

t
-11.48*

*p < .05
จากตารางที่ 16 พบวา คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการปฏิบัติของครูในการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลกอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว คามัชฌิม
เลขคณิตของคะแนนการการปฏิบัติในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
หลังทดลองสูงกวากอนการทดลอง
แสดงวาหลังการทดลองกลุมทดลองมีการปฏิบัติในการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลสูงกวากอนทดลอง
ตอนที่ 2.3 ผลการวิเคราะหการปฏิสัมพันธของการเรียนรูจากการปฏิบัติผสาน
การชี้ แ นะกั บ บุ ค ลิ ก ภาพแบบเก็ บ ตั ว และแบบแสดงตั ว ที่ มี ต อ คะแนนเฉลี่ ย การรั บ รู
ความสามารถของตนของครู อนุ บ าล และคะแนนเฉลี่ย ความสามารถของครู ใ นการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลโดยใช F-test
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ตารางที่ 17

แสดงปฏิ สั ม พั น ธ ข องการเรี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ ผ สานการชี้ แ นะกั บ
บุ ค ลิ ก ภาพแบบเก็ บ ตั ว และแบบแสดงตั ว ที่ มี ต อ คะแนนเฉลี่ ย การรั บ รู
ความสามารถของตนของครูอนุบาล และคะแนนเฉลี่ยความสามารถของ
ครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล

แหลงของความแปรปรวน
กลุมตัวอยาง
(กลุมทดลอง, กลุมควบคุม)
บุคลิกภาพ
(แบบแสดงตัว, แบบเก็บตัว)
ปฏิสัมพันธระหวางกลุมตัวอยางและ
บุคลิกภาพ
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

0.242

1

0.242

1.301*

10.812

1

10.812

58.149

0.651
10.412
22.117

1
56
59

0.651
0.186

3.501

จากตารางที่ 17 แสดงวา ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ปฏิสัมพันธ
ระหว า งปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งกลุ ม ตั ว อย า งและบุ ค ลิ ก ภาพของครู ไ ม มี ผ ลกระทบต อ การรั บ รู
ความสามารถของตนของครู นั่นคือ ความแตกของการรับรูความสามารถของตนของครูที่ไดรับ
ระหวางกลุมตัวอยางที่ตางกันไมขึ้นอยูกับบุคลิกภาพของครู บุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดง
ตัวจะมีการรับรูความสามารถของตนของครูไมแตกตางกัน แตกลุมตัวอยางที่ตางกัน (กลุมทดลอง
และกลุมควบคุม) จะมีการรับรูความสามารถของตนของครูแตกตางกันโดยครูกลุมทดลองจะมีการ
รับรูความสามารถของตนของครูสูงกวากลุมควบคุม
ตอนที่ 2.4 วิเคราะหประสิทธิภาพของกระบวนการโดยครูไมนอยกวารอยละ 90 มี
คะแนนการรับรูความสามารถของตนของครูและความสามารถในการประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรูไมนอยกวารอยละ 70
1) ผลการวิเคราะหรอยละของคะแนนการรับรูความสามารถของตนของครูและ
คะแนนความสามารถของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลของครู
บุคลิกภาพแบบเก็บตัวและครูบุคลิกภาพแบบแสดงตัวเมื่อเทียบกับเกณฑประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 18 แสดงคะแนนและค า ร อ ยละการรั บรู ค วามสามารถของตนของครู แ ละ
คะแนนความสามารถของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กวัยอนุบาลของครูบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและครูบุคลิกภาพแบบแสดง
ตัวเมื่อเทียบกับเกณฑประสิทธิภาพ

ครูคนที่

คะแนนการรับรู
(9 คะแนน)

รอยละ

3
5
8
10
12
13
15
18
19
20
22
23
25
28
30

6.55
6.98
7.08
6.28
6.88
7.30
7.08
8.48
7.18
6.83
6.98
7.30
6.98
6.95
6.80

72.77
77.62
78.73
69.95
76.50
81.18
78.72
98.30
79.84
75.94
76.62
81.18
77.62
77’84
75.62

บุคลิกภาพแบบเก็บตัว
ผานเกณฑ คะแนนความสามารถ
รอยละ 70
(125 คะแนน)

ผาน
ผาน
ผาน
ไมผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

89
97
89
88
93
91
89
99
93
92
97
92
88
94
84

รอยละ

ผานเกณฑ
รอยละ 70

71.20
77.60
71.20
70.40
74.40
72.80
71.20
79.20
74.40
73.60
77.60
73.60
70.40
75.20
67.20

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ไมผาน
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ตารางที่ 18 ( ตอ) แสดงคะแนนและคารอยละการรับรูความสามารถของตนของครูและ
คะแนนความสามารถของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กวัยอนุบาลของครูบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและครูบุคลิกภาพแบบแสดง
ตัวเมื่อเทียบกับเกณฑประสิทธิภาพ

ครูคนที่

คะแนนการรับรู
(9 คะแนน)

รอยละ

1
2
4
6
7
9
11
14
16
17
21
24
26
27
29

7.10
6.70
7.23
6.75
7.18
6.63
6.53
6.83
7.60
6.93
6.85
6.60
7.73
7.08
7.35

78.95
74.50
80.39
75.06
79.84
73.73
72.61
75.95
84.51
77.39
76.17
73.39
85.96
78.73
81.73

บุคลิกภาพแสดงตัว
ผานเกณฑ คะแนนความสามารถ
รอยละ 70
(125 คะแนน)

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

95
93
96
83
95
88
87
90
95
99
93
85
95
94
96

รอยละ

ผานเกณฑ
รอยละ 70

76.00
74.40
76.80
66.40
76.00
70.40
70.10
72.00
76.00
79.20
74.40
68.00
76.00
75.20
76.80

ผาน
ผาน
ผาน
ไมผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ไมผาน
ผาน
ผาน
ผาน

จากตารางที่ 18 พบวา คารอยละของคะแนนการรับรูความสามารถของตนของครู เมื่อ
เทียบกับเกณฑการผานรอยละ 70 พบวา มีครูรอยละ 96.66 ผานเกณฑ และ คารอสละของ
คะแนนความสามารถในการประเมินพีฒนาการและการเรียนรูเมื่อเทียบกับเกณฑการผานรอยละ
70 พบวา มีครูรอยละ 90 ผานเกณฑ แสดงวา กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
เพื่อการเสริมสรางการรับรูความสามารถของตนของครูมีประสิทธิภาพ โดยครูไมนอยกวารอยละ
90 มีคะแนนการรับรูความสามารถของตนของครูและความสามารถในการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูไมนอยกวารอยละ 70
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ตอนที่ 3
การวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยายเกี่ยวกับผลของการใชกระบวนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะที่มีตอการรับรูความสามารถของตนของครูอนุบาล
แบงเปน 2 ตอน
ตอนที่ 3.1 ขอมูลระหวางการใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะ
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ
ผสานการชี้แนะดวยการบันทึกขอมูลของผูวิจัยและการบันทึกเสียง ตั้งแตเริ่มตนกระบวนการ
เรียนรูในสัปดาหที่ 1 จนสิน้ สุดกระบวนการ 12 สัปดาห ผูวิจยั ไดวิเคราะหประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ
การทดลองใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะในแตละขั้นตอนสรุปไดดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ
การเริ่มตนกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะนั้น สัปดาหแรก
ผูวิจัยเริ่มตนดวยการสรางสัมพันธที่ดีกับครูอนุบาล โดยการแนะนําตนเอง พูดเชิญชวนใหครูเขา
รวมกระบวนการและกลาวถึงเรียนรูรวมกันในกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
โดยจะเรียนรูในการประเมิน พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอนุบาล พร อมทั้ง ขอเวลาที่ครู
สามารถทํากิจกรรมรวมกันไดอยางสะดวกตลอดทั้ง 12 สัปดาหในการประชุมรวมกันในกลุมการ
เรี ย นรูและการให ผูวิ จั ยได เ ข า สัง เกตการณปฏิบัติง านรวมทั้ ง การให คํ า แนะนํ า เป น รายบุ ค คล
ผูวิจัยพบวา การเริ่มตนทํางานกับครูนั้น แตละโรงเรียนจะใหผูวิจัยไดพูดคุยกับหัวหนาสายงาน
หรือผูที่ไดรับความไววางใจใหเปนผูนํากอน จากนั้นจึงไดมีโอกาสเขารวมพูดคุยกับครูคนอื่น ๆ ใน
โรงเรียน เนื่องจากครูแตละคนจะมีภาระในการดูแลเด็กตลอดทั้งวันเปนสวนใหญ แตครูทุกคนก็มี
ความยินดีที่จะเรียนรูรวมกันในกระบวนการนี้ และผูวิจัยก็ไดนัดประชุมกลุมการเรียนรูกับครูใน
สัปดาหถัดไป ทั้งนี้ผูวิจัยไดรับความรวมมือจากศึกษานิเทศกในการพาไปยังโรงเรียนตาง ๆ ซึ่งครู
และศึกษานิเทศกมีความสัมพันธที่ดีตอกัน จึงเปนสวนหนึ่งที่สําคัญที่ทําใหผูวิจัยไดรับความ
รวมมือจากครูอนุบาลเปนอยางดี
สัปดาหที่ 2 ผูวิจัยไดเขารวมประชุมกลุมการเรียนรู ซึ่งมีทั้งหมด 5 โรงเรียน
โรงเรียนละ 1 กลุมการเรียนรู ในการประชุมกลุมการเรียนรูครั้งนี้ ผูวิจัยไดอธิบายกระบวนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะและใหคูมือประกอบที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อใหครูไดศึกษา
เพิ่มเติม กลาวถึงบทบาทของกลุมการเรียนรู สมาชิกในกลุมการเรียนรู และผูชี้แนะ พรอมทั้ง
กิจกรรมที่จะทํารวมกันตลอดทั้งกระบวนการ รวมถึงขอตกลงรวมกัน โดยเนนถึงบทบาทของ
สมาชิกในกลุมการเรียนรูที่จะตองนําเสนอประเด็น ปญหาหรือสิ่งที่มีความสนใจในการเรียนรู
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รวมกันของตนเอง ในการนําเสนอดวยการเลาใหสมาชิกในกลุมการเรียนรูไดฟง จะรับฟง
คําถามของสมาชิกคนอื่นและตอบคําถามอยางตั้งใจรวมทั้งการตัดสินใจดวยตนเอง และสําหรับ
การเปนสมาชิกในกลุมการเรียนรูทุกคนจะมีบทบาทในการเปนผูสนับสนุนโดยการเปนผูฟงที่ดี ใช
คําถามใหผูนําเสนอตอบคําถามเพื่อความกระจางในความคิดของตนเอง โดยในการประชุมครั้งนี้
เสนอใหครูหยิบยกประเด็น ปญหา หรือสิ่งที่มีความสนใจในการเรียนรูรวมกันในการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล เลาใหกับที่ประชุมฟงคนละ 5 นาที ครูมีการ
นําเสนอทั้งในสวนที่เปนปญหา เชน การวางแผนการเก็บขอมูล วิธีการประเมินพัฒนาการในแต
ละดาน การแกไขปญหาเพื่อพบปญหาของเด็กจากการประเมิน การนําขอมูลจากการประเมินมา
ทําวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งประเด็นที่สนใจในสวนที่ตองการรูเพิ่มเติม เชน การวางแผนการประเมิน
การสรางและการใชเครื่องมือการประเมิน การกําหนดระดับคะแนนในการประเมิน โดยในการ
เลาครั้งนี้ผูวิจัยไดใหครูไดทดลองแสดงบทบาทในกลุมการเรียนรูทั้งการเปนผูนําเสนอ และสมาชิก
กลุมที่เปนผูสนับสนุน จากการทดลองในครั้งแรกนี้พบวาครูจะเลาไดแตกตางกัน โดยจะมีทั้งการ
เลาแบบกระชับชัดเจน การเลาแบบเลาไปเรื่อย ๆ ไมมีประเด็นที่ชัดเจน การเลาสั้น ๆ แบบไมมี
รายละเอียด ผูวิจัยในฐานะผูชี้แนะไดใหสมาชิกกลุมการเรียนรูแสดงความเห็นวาชอบวิธีการเลา
แบบใด เพราะเหตุใด แลวผูวิจัยไดแนะนําใหสมาชิกในกลุมการเรียนรูไดไปอานคูมือประกอบ
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ พรอมกับใหสมาชิกในกลุมการเรียนรูไ ดมาเลา
ถึงประเด็น ปญหาหรือสิ่งที่ตองการเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู
ทั้งนี้ผูวิจัยไดใหเอกสารเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูเพื่อใหสมาชิกในกลุมการ
เรียนรูไดศึกษาเพิ่มเติมใหเขาใจเพิ่มมากขึ้น พรอมกับการนัดสมาชิกกลุมการเรียนรูว า ผูว จิ ยั จะเขา
ไปสังเกตการสอนและพูดคุยเปนรายบุคคลกับครู และการประชุมกลุมการเรียนรูครั้งหนาใน
สัปดาหถัดไป
ขัน้ ที่ 2 ขั้นประสานไมตรี
1) การชี้แนะเปนรายบุคคล
ผูชี้แนะไดไปพูดคุยกับครูเปนรายบุคคล โดยเริ่มตนคุยเกี่ยวกับปญหา
พบจากการประเมินพัฒนาการแบะการเรียนรูและสิ่งที่ครูตองการพัฒนา จากการพูดคุยพบวาครู
แตละคนจะมองปญหาในการประเมินหลายปญหา ผูชแี้ นะจึงใชคาํ ถามชวยใหผูรับการชี้แนะได
คัดเลือกปญหา และสรุปปญหา
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2. การประชุมกลุมการเรียนรู
การประชุมกลุมการเรียนรูเปนสวนสําคัญของกระบวนการนี้ ในสัปดาหที่
3 การเริ่มตนการประชุมกลุมการเรียนรูอยางเปนทางการ แมวาจะยังไมราบรื่นแตผูเขารวม
ประชุ ม กลุ ม การเรี ย นรู ก็ เ ริ่ ม ที่ จ ะเรี ย นรู ใ นบทบาทของตนดี ขึ้ น ผู นํ า เสนอเตรี ย มการมาก อ น
ลวงหนาทําใหการนําเสนอไดตรงประเด็น ผูสนับสนุนถามคําถามดีขึ้น และผูชี้แนะสามารถ
อํานวยความสะดวกในการประชุมไดเปนอยางดี และในสัปดาหที่ 4 การประชุมกลุมการเรียนรูมี
ความราบรื่นมากขึ้น มีการสะทอนความคิด การใชคําถาม และการตัดสินใจไดดีขึ้น โดยจะมีกลุม
การเรียนรูในบางโรงเรียนยังไมสามารถจัดประชุมกลุมการเรียนรูไดราบรื่นนัก เนื่องจากมีภาระ
งานหลายดานทําใหมีเวลาการเตรียมและการประชุมนอย

ขัน้ ที่ 3 ขั้นสรางวิถีการเรียนรู
ในขั้นนีเ้ มื่อการประชุมกลุมการเรียนรูและการชี้แนะมีความราบรื่นมากขึ้น
ทําใหเกิดการเริ่มตนวงจรการเรียนรู พรอม ๆ กับการกําหนดประเด็นปญหาที่จะศีกษามีความ
ชัดเจนขึ้น โดยวงจรการเรียนรูเริ่มจากการเลาถึงประสบการณ การเรียนรูแบบรวมมือ การสะทอน
ความคิด การสนทนา การสรางสรรคความรู และการลงมือปฏิบัติ วงจรนี้เกิดขึ้นวนกันเปนรอบ ๆ
โดยเมื่อกําหนดประเด็นปญหาหรือสิ่งที่ตองการศึกษาไดแลว การใหเรียนรูเนื้อหาสาระและลงมือ
ปฏิบัติในสิ่งทีส่ อดคลองกับที่กลุมการเรียนรูสนใจทําใหเกิดความเขาใจและนําไปใชไดมากขึ้น และ
สามารถใชแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานตอ สําหรับการลงมอปฏิบัติตามแผนที่ไดวางไว
ทําใหเกิดการเรียนรู สะทอนความคิดและเห็นปญหาจากการปฏิบัติไดชัดเจนขึ้น ทําใหสามารถหา
แนวทางใหม ๆ ในการแกปญ
 หาได

ขัน้ ที 4 ขั้นสรุปและประเมินผล
หลังจากผานขัน้ การสรางวิถีการเรียนรู ทําใหมีครูมีความเขาใจในเรื่องที่
ศึกษามาขึ้นเพราะผานกิจกรรมการเรียนรูห ลายอยางหลายรูปแบบทําใหครูมีความพอใจใน
กระบวนการเรียนรูและเห็นแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นได
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ตอนที่ 2.2 การวิเคราะหบทสนทนาเพือ่ ศึกษาการแสดงออกถึงการรับรู
ความสามารถของตนของครูอนุบาล
ในการประชุมกลุม การเรียนรู ผูชี้แนะจะแทรกคําถามใหครูที่เขารวม
กระบวนการไดตอบคําถามถึงความมัน่ ใจในการทําของตนเอง ในชวงแรกของกระบวนการครูจะ
ตอบแบบมีเงือ่ นไข
การจัดทําแฟมสะสมงานนักเรียนใหเปนระบบ ทําไดแตตองใชเวลามาก
เหมือนกันคะ
การบันทึกพฤติกรรมเด็ก ใชจาํ เอา ไมคอยไดจด ถามีเวลา ไมตอง
รับผิดชอบงานอื่น ก็บันทึกไดนะ
การจัดประชุมผูปกครองใหเขาใจแนวการเรียนรูและการประเมินทําได
นะถาผูบริหารสั่งใหจัดดําเนินการได

แตเมื่อผานการประชุมกลุมการเรียนรูและเขาสูกระบวนการแลว ครูที่
เขารวมกระบวนการจะตัดสินความสามารถของตนแบบไมมีเงื่อนไข มีเงื่อนไขนอยลง และมี
แนวทางในการทําสิ่งตาง ๆ สําเร็จ
การสรางระดับคุณภาพเพื่อประเมินเด็กในทุกพัฒนาการและการเรียนรู
สามารถทําได ครูอนุบาลในโรงเรียนทุกคนรวมมือกันทําได
การเก็บขอมูลเด็กโดยการจดบันทึกทําไดคะ เพราะมีการวางแผนการ
ประเมินจึงเก็บไดเปนระบบ
การใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินสามารถทําได เราสราง
ความสัมพันธและความเขาใจอันดีกับผูปกครองได

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรู
ความสามารถของตนของครูอนุบาล สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะนี้
วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรู
ความสามารถของตนของครู
2. ทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะที่
พัฒนาขึ้น
2.1 ศึกษาผลของการใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการสอนชีแ้ นะทีม่ ตี อ
การรับรูความสามารถของตนของครู และเปรียบเทียบผลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
2.2 ศึกษาผลของการใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการสอนแนะที่มีตอ
ความสามารถของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู และเปรียบเทียบผลระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม
2.3 ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะกับ
บุคลิกภาพของครู 2 แบบ คือ แบบเก็บตัวและแบบแสดงตัวที่มีตอการรับรูความสามารถของตน
ของครู
2.4
หาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะจาก
ตั ว บ ง ชี้ ด า นการรั บ รู ค วามสามารถของตนของครู แ ละความสามารถของครู ใ นการประเมิ น
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
การวิจัยนีม้ ีการดําเนินงานเปน 3 ขั้นตอน คือ
ตอนที่ 1 การพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อ
เสริมสรางการรับรูความสามารถของตนของครูอนุบาล
ขั้นที่ 1 สรางกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการ
ขั้นที่ 3 จัดทําคูมือประกอบการใชกระบวนการ
ขั้นที่ 4 พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ตอนที่ 2 การทดลองใชกระบวนการเรียนรูจ ากการปฏิบตั ิผสานการชีแ้ นะ
ขั้นที่ 1 เตรียมการเพือ่ นํากระบวนการทีพ่ ัฒนาขึน้ ไปใช
1.1 การกําหนดประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.2 การจัดทําแผนการดําเนินงานประกอบการใชกระบวนการ
ขั้นที่ 2 การทดลองใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
ขั้นที่ 3 การวิเคราะหคาสถิติและการนําเสนอขอมูล
ตอนที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนรูจ ากการปฏิบตั ิผสานการชีแ้ นะ
ขัน้ ที่ 1 การสรุปผลการใชและปรับปรุงกระบวนการ
ขั้นที่ 2 จัดทําคูมอื ประกอบการใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะฉบับสมบูรณ
ผลการวิจัย
1. ผลพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรู
ความสามารถของตนของครู
กระบวนการเรี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ ผ สานการสอนแนะประกอบด ว ย แนวคิ ด
องคประกอบ หลักการ วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรม และการประเมินผล ขั้นตอนการ
ดําเนินงานของกระบวนการมี 4 ขั้น คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นประสานไมตรี และขั้นสรางวิถีการ
เรียนรู โดยมีขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู 7 ขั้น คือ 1) การระบุปญหา 2) การหาวิธีแกปญหา
3) การวางแผนและการใชในชั้นเรียน 4) การนําผลการใชมาแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู 5) การหา
วิธีการใหมแทนวิธีการเดิมที่ไมไดผล 6) การสะทอนความคิด 7) การสรุปความรู
2. ผลการทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะที่พัฒนาขึ้น พบวา
1)
ครู กลุมทดลองมีคะแนนการรับรูความสามารถของตนของครูและคะแนน
ความสามารถของครูในการประเมิน ฯ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใชกระบวนการฯ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) หลังการทดลองครูกลุมทดลองมีคะแนนการรับรูความสามารถของตนของครูและ
คะแนนความสามารถของครูในการประเมินฯ สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
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3) ไมมีปฏิสัมพันธระหวางกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการสอนแนะกับ
บุคลิกภาพของครู 2 แบบ คือ แบบเก็บตัวและแบบแสดงตัวที่มีตอการรับรูความสามารถของตน
ของครูอนุบาล
4) ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ คือ เมื่อใช
กระบวนการฯ ครูผูเขารวมไมนอยกวารอยละ 90 มีผลคะแนนการรับรูความสามารถของตนและ
คะแนนความสามารถในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูไมนอยกวารอยละ 70 ของการ
ประเมิน
5) การเปลี่ยนแปลงของการรับรูความสามารถของตนของครูจากขอมูลเชิงบรรยาย
พบวา ครูมีการตัดสินวาตนมีความสามารถมากขึ้นโดยแสดงใหเห็นถึงการตัดสินใจโดยมีเงื่อนไข
ตาง ๆ ลดลง ไมมีเงือนไขในการตัดสินใจ และแสดงแนวทางในการกระทําสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จโดย
พึ่งพาตนเองมากขึ้นโดยเฉพาะการตัดสินวาตนมีความสามารถในดานการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดลองใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการ
รับรูความสามารถของตนของครู ผูวจิ ัยแบงประเด็นการอภิปรายดังนี้
1. การพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรู
ความสามารถของตนของครู และนํากระบวนการทีพ่ ัฒนาขึ้นไปใช
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
2.1 การรับรูความสามารถของตนของครู
2.2 ความสามารถในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
2.3 ดานปฏิสัมพันธของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะกับ
บุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัว
3. ขอเสนอแนะสําหรับการนําการวิจัยไปใช
4. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
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1. การพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการับรู
ความสามารถของตนของครู และนํากระบวนการทีพ
่ ัฒนาขึน้ ไปใช
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะนั้น พัฒนาขึ้นจากแนวคิด
การเรียนรูจากการปฏิบัติและผสานดวยการชี้แนะ โดยกําหนดขั้นตอนที่เริ่มจากขั้นเตรียมการ ขั้น
ประสานไมตรี ขั้นสรางวิถีการเรียนรู และขั้นสรุปและประเมินผล โดยกระบวนการดังกลาวมี
กิจกรรมสําคัญคือ การประชุมกลุมการเรียนรู การชี้แนะเปนรายบุคคล การลงมือปฏิบัติ และการ
เรียนรูรวมกัน มีขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู 7 ขั้น คือ 1) การระบุปญหา 2) การหาวิธี
แกปญหา 3) การวางแผนและการใชในชั้นเรียน 4) การนําผลการใชมาแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู 5)
การหาวิธีการใหมแทนวิธีการเดิมที่ไมไดผล 6) การสะทอนความคิด 7) การสรุปความรู 7 ขั้น คือ
1) การระบุปญหา 2) การหาวิธีแกปญหา 3) การวางแผนและการใชในชั้นเรียน 4) การนําผลการ
ใชมาแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู 5) การหาวิธีการใหมแทนวิธีการเดิมที่ไมไดผล 6) การสะทอน
ความคิด 7) การสรุปความรู
จากกระบวนการดังกลาวทําใหครูเกิดการเรียนรูไดหลากหลายวิธีการและหลายวิถีทาง
การไดพัฒนากระบวนการเรียนรูทั้ง 7 ขั้น ทําใหครูมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการ
แกปญหาโดยเฉพาะปญหาที่เกิดจากการทํางานในบริบทจริง ครูสามารถพัฒนาไดทั้งองคความรู
วิธีการแสวงหาความรู ตลอดจนวิธีการเรียนรูที่สามารถชวยใหครูพัฒนาตนเองและวิชาชีพได
อยางตอเนื่อง เหมาะกับธรรมชาติของบุคคลที่มีทั้งบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัว ทําให
ไดผลดีที่เกิดขึ้นกับครูผูเขารวมกระบวนการ คือ มีการรับรูความสามารถของตนของครูเพิ่มมากขึ้น
และมีความสามารถในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูเพิ่มมากขึ้นดวย
ในการใชกระบวนการนี้ผูชี้แนะมีบทบาทสําคัญในการดําเนินกระบวนการและวางแนว
แนวทางการชี้แนะใหผูเขารวมกระบวนการและกลุมการเรียนรูไดมีการเรียนรูครบทั้ง 7 ขั้น ผูชี้แนะ
จะตองเปนผูที่มีความรู ทักษะ และมีความเขาใจในกระบวนการอยางลึกซึ้งจึงจะสามารถทําให
กระบวนการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพได โดยเมื่อผูเขารวมกระบวนการไดสรางวิถีการเรียนรูตาม
ขั้นตอนของกระบวนการแลว ก็จะทําใหเกิดการเรียนรูด วยตนเองไดอย างตอเนื่ องและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
สําหรับการนํากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะไปใชนั้น กระบวนการนี้
เหมาะสมกับแนวทางในการพัฒนาครู และการพัฒนาวิชาชีพครูในปจจุบัน กลาวคือ เปนการให
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ครูไดเกิดการเรียนรูพรอมกับการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา การทํางานและการเรียนรู
เกิดขึ้นพรอมกันในบริบทจริง มีการชวยเหลือกันในการเรียนรูทั้งสมาชิกในกลุมการเรียนรูและผู
ชี้แนะ ดังนั้นศึกษานิเทศก หัวหนางาน หรือผูบริหารสถานศึกษา สามารถนํากระบวนการนี้ไปใช
ในการพัฒนาครูในโรงเรียนและสามารถสรางชุมชนแหงการเรียนรูไดดวยโดยมีการแลกเปลียน
เรียนรูระหวางโรงเรียน
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากการทดลองใชกระบวนการ ทั้งในดานขอมูลเชิงสถิติในดาน
ประสิทธิภาพ พบวา เมื่อใชกระบวนการฯ ครูผูเขารวมไมนอยกวารอยละ 90 มีผลคะแนนการรับรู
ความสามารถของตนและคะแนนความสามารถในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูไมนอย
กวารอยละ 70 ของการประเมินและเชิงบรรยายพบวา กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสาน
การชี้แนะทําใหครูมีการรับรูค วามสามารถของตนของครูหรือการตัดสินวาตนมีความสามารถเพิม่
มากขึ้นทัง้ ครูที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัว และสงเสริมความสามารถของครูในการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลดวยซึ่งเปนเนื้อหาทีว่ ิจัยนํามาใชใน
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ โดยผูว ิจัยแบงประเด็นการวิจัยเปนสามดาน
2.1 การรับรูความสามารถของตนของครู
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของการรับรูความสามารถของตนของครูพบวา ครูที่เขา
รวมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยของการ
รับรูความสามารถของตนของครูสูงกวาครูกลุมควบคุมที่ไมไดผานกระบวนการฯ และจากผลการ
วิเคราะหขอมูลเชิงบรรยายระหวางการใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะและ
การวิเคราะหบทสนทนาเพื่อศึกษาการแสดงออกถึงการรับรูความสามารถของตนของครูอนุบาล
ไดขอมูลที่สามารถยินยันไดวา ครูที่เขารวมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ มี
การตัดสินวาตนมีความสามารถมากขึ้น จากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวมีปจจัยสนับสนุนดังนี้
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1) กระบวนการเรียนรูจากการปฎิบัติผสานการชี้แนะ มีการจัดดําเนินการที่สงเสริมการ
รับรูความสามารถของตนใหเพิ่มมากขึ้น โดยมีความสอดคลองและสนับสนุนแหลงขาวสารสีแ่ หลง
ที่มีอิทธิพลตอการรับรูความสามารถของตน ประกอบดวย ประสบการณความสําเร็จจากการ
กระทําของตน (Mastery experiences) การใชตัวแบบ (Modeling) การใชคําพูดชักจูง (Verbal
Persuation) การกระตุนทางอารมณ (Emotional Asousal) (Bandura, 1997) กลาวคือ
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ มีขั้นตอนและกิจกรรมที่สงเสริม
ใหเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และมีหลักการที่กําหนดไวในสวนที่สําคัญ คือ ปญหาเปน
จุดเริ่มตนของการเรียนรูและการแสวงหาความรู ทําใหครูที่เขารวมกระบวนการไดมีการนําปญหา
มาเปนสวนสําคัญในการเรียนรู หาวิธีแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยการแสวงหาแนวทางใหม ๆ และ
แนวทางที่เปนไปไดในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งทําใหครูไดมีโอกาสประสบความสําเร็จไดมากขึ้น มี
ประสบการณความสําเร็จจากการกระทําของตน เพราะไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติในการแกปญหาที่
เกิดขึ้นใหไดผลอยางแทจริง โดยในแตละรอบของการเรียนรูของการประชุมกลุมการเรียนรู จะมี
การเลาถึงประสบการณที่ไดลงมือปฏิบัติแลวไดผลสําเร็จทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง หรือ
ถามีปญหาเกิดขึ้น ยังไมประสบความสําเร็จก็จะหาวิธีแกไขปญหาวาแกไขไดอยางไร หาวิธใี หม ๆ
ในการแก ปญ หา มี ก ารสะท อนความคิ ด ในสิ่ ง ที่ ต นเองปฏิบัติ ทํ า ให ครูส ามารถมองเห็ น แนว
ทางการปฏิบัติที่เห็นผล สงผลตอการเชื่อในความสามารถที่จะตัดสินกระทําใหประสบความสําเร็จ
โดย Bandura เชื่อวาแหลงขาวสารดานนี้มีอิทธิพลมากที่สุดตอการรับรูความสามารถของตนของ
ครู
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ มีการใชตัวแบบ คือ แบบอยางของการ
ทํางานที่ประสบความสําเร็จของสมาชิกที่เขารวมกลุมการเรียนรู การที่สมาชิกในกลุมการเรียนรู
แตละคนไดมีบทบาทในการเปนผูนําเสนอประสบการณจากการลงมือปฏิบัติ และมีสมาชิกใน
กลุมคนอื่นไดฟงนําเสนอดวยความตั้งใจเพราะจะตองมีสวนในการสนับสนุนโดยการใชคําถาม
ถามผูนําเสนอใหเพื่อเกิดความกระจาง การไดมีโอกาสฟงเรื่องราวของผูอื่นทําใหเห็นแบบอยาง
ของการประสบความสําเร็จ เห็นวิธีคิดการเทคนิควิธี ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ ทําใหสมาชิกใน
กลุมมีโอกาสไดเห็บแบบอยางที่ดีนําไปปรับใชกับตนเองได
อีกทั้งบทบาทของผูชี้แนะใน
กระบวนการนี้เปรียบเสมือนตัวแบบและสงเสริมใหเห็นแนวทางในการกระทําพฤติกรรมใหม ทําให
สมาชิกในกลุมการเรียนรูไดเห็นแบบอยางและบทบาทของผูชี้แนะ
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สําหรับการชักจูงดวยวาจานั้น กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ มีผู
ชี้แนะเปนผูที่มีบทบาทในชวงตนของกระบวนการที่ทําใหกลุมการเรียนรูเขมแข็ง ผูชี้แนะไดมี
โอกาสพูดคุยกับครูเปนรายบุคคล และการมีบทบาทในการเปนผูอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรูทําใหการดําเนินการในกลุมการเรียนรูไดประสบความสําเร็จดวยการพูดใหการสนับสนุน ซึง่
มีความสอดคลองกับแหลงการเรียนรูในการชักจูงดวยวาจา
การกระตุนทางอารมณที่ทําใหเกิดความเครียดสงผลตอการรับรูความสามารถของตนนั้น
จะไม พ บในกระบวนการเรี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ ผ สานการชี้ แ นะ เนื่ อ งด ว ยกระบวนการนี้ ใ ห
ความสําคัญกับการสรางกลุมการเรียนรูที่มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรูรวมกัน เคารพสิทธิและ
การตัดสินใจของแตละบุคคล การประสบความสําเร็จของกระบวนการหรืองานที่ทําจะเกิดจาก
การคอย ๆ หาแนวทางการแกไขปญหาและเกิดจากฐานการปฏิบัติของครูอยูแลว โดยครูจะเปนผู
กํา หนดเปา หมายและแนวทางไปพรอม ๆ กับการเรีย นรู จากแกปญหาและการเรีย นรูรว มกัน
ปญหาเรื่องการกระตุนทางอารมณจึงไมพบในกระบวนการนี้
2) การเปลี่ยนแปลงใหเห็นถึงการรับรูความสามารถของตนของตนที่ครูตัดสินวาตนมี
ความสามารถมากขึ้นหลังจากจบกระบวนการ และผลจากขอมูลเชิงคุณภาพพบวาครูตดั สินวาตน
มีความสามารถโดยมีเงื่อนไขลดลง ไมมีเงื่อนไขและตัดสินโดยมองเห็นถึงแนวทางที่จะประสบ
ความสําเร็จไดนั้น แบนดูรา (1997) กลาวถึง มิติของความเชื่อในความสามารถของตนทีถ่ งึ มี 3
มิติ คือ ระดับความยากหรือกิจกรรมที่บุคคลเชื่อวาตนสามารถปฏิบัติได (Level of job difficulty)
ความมั่นใจของบุคคลที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่ระดับความยาก หรือ เมื่อมีอุปสรรคตาง ๆ (Strength
of confidence) การตัดสินวาตนมีความสามารถในกิจกรรมอื่น ๆ ดวยหรือความสามารถเฉพาะ
ในชอบเขตของกิจกรรมนั้น ๆ (Generality of ability) อาจกลาวไดวากระบวนการเรียนรูจากการ
ปฏิ บั ติ ผ สานการชี้ แ นะ ในบริ บ ทของการประเมิ น พั ฒ นาการและการเรี ย นรู พ บว า การรั บ รู
ความสามารถของตนของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลมีความ
แตกตางกับการรับรูความสามารถของตนเมื่อกอนเริ่มกระบวนการมากที่สุดในดานนี้ดูไดจาก
ตารางที่ 8 หนา 96 ซึ่งเมื่อมีการเรียนรูและการทํางานใหประสบความสําเร็จจากกระบวนการนี้ ทํา
ใหครูมีการรับรูความสามารถของตนเพิ่มมากขึ้นในดานนี้มาก
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2.2 ความสามารถในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
เมื่อเปรียบเทียบความสามารถของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
วัยอนุบาลพบวา ครูที่ผานการเขารวมกระบวนการมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นวา
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะนี้สงผลตอความรูความเขาใจ และการปฏิบัติใน
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน โดย Marquardt (2004) ไดเพิ่มเติม
สมการของการเรียนรูจากการปฏิบัติใหชัดเจนและเปนระบบมากขึ้น และมีการเพิ่มองคประกอบ
ของสมการ ดังนี้ L = P + Q + R + I + R ซึ่ง R (Reflection) หมายถึง การสะทอนความคิดและ
I (Implementation) หมายถึง การดําเนินการแกไข ทดลองเพื่อเรียนรู ประโยชนของการเรียนรู
จากการปฏิบัติที่สําคัญกลาวคือ ชวยในการแกปญหาการทํางานที่ยากและทาทายโดยสรางความ
เชี่ยวชาญใหแกผูปฏิบัติ ที่เพิ่มเติมจาก Revan ที่ไดมีการนําเสนอสมการแหงการเรียนรูของการ
เรียนรูจากการปฎิบัติวาประกอบดวย L = P + Q ซึ่ง P (Programmed) หมายถึง ความรู คําสอน
คําชี้แนะแบบดั้งเดิมที่กําหนดไวเปนแนวทาง Q (Questioning) หมายถึง มุมมองที่ไดจากการ
ซักถาม การคิดใครครวญ การที่ครูไดเขารวมกระบวนการการเรียนรูจากการปฏิบัติทําใหครูได
เรียนรูเนื้อหาและการปฏิบัติทั้งจากการศึกษาจากเอกสารการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู
การเรียนรูรวมกัน การลงมือปฏิบัติ การประชุมกลุมการเรียนรู การชี้แนะเปนรายบุคคล มีการ
สะทอนความคิดจากการเรียนรูทําใหครูมีวิถีทางในการเรียนรูที่หลากหลาย ความสามารถดาน
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของครูจึงเพิ่มขึ้น และผูวิจัยพยายามเชื่อมโยงปญหากับ
วงจรการประเมิน ที่เริ่มจากคําถาม ทําไมตองประเมิน (จุดประสงค) ประเมินอะไร ประเมินเมื่อไร
เก็บรวบรวมขอมูล-บันทึกขอมูลอยางไร สรุปขอมูลอยางไร แปลความหมายของขอมูลอยาไร นํา
ขอมูลไปใชอยางไร McAfee and Leong (2002) ใหสามารถนําปญหาจากการประเมินไมวาใน
จุดใดเชื่อมโยงไปสูการประเมินไดทั้งกระบวนการอีกดวย
2.3 ดานปฏิสัมพันธของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัตผิ สานการชี้แนะกับ
บุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัวที่มีตอการรับรูความสามารถของตนของครู
ผลจากการวิจัยนี้สรุปไดวาไมมีปฏิสัมพันธของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสาน
การชี้แนะกับบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัวที่มีตอการรับรูความสามารถของตนของครู
แสดงวาทั้งครูที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวและแบบแสดงตัวมีการรับรูความสามารถของตนของครู
เพิ่มขึ้นจากการใชกระบวนการนี้ กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเปนกระบวนที่
ครูตองมีการนําเสนอและรวมประชุมในกลุมการเรียนรู ดังนั้นครูที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวจึง
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นาจะประสบความสําเร็จในกระบวนการเรียนรูไดมากกวาเนื่องจากกลาแสดงออก เปดเผยเขากับ
คนงาย แตในกระบวนการนี้ในสวนของการประชุมกลุมการเรียนรูที่เปนกิจกรรมสําคัญ มีกติกา
ที่ใหเวลาทุกคนเทาเทียมกันในการนําเสนอ และทุกคนตองปฏิบัติในกิจกรรมที่เหมือนกันในกลุม
การเรียนรู อีกทั้งมีชวงเวลาที่ตองฟงจาก ผูอื่นทําใหผูที่มีบุคลิกแบบเก็บตัวที่ชอบใชความคิด
เงียบ ๆ ไดทํากิจกรรมที่สอดคลองกับธรรมชาติของตนเอง ซึ่งในสวนของการประชุมกลุมการเรียนรู
เปนจุดสําคัญของการขับเคลื่อนการเรียนรู ทําใหกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะใหผลดีกับทั้งผูที่บุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัว
3. ขอเสนอแนะสําหรับการนําการวิจัยไปใช
3.1 การนํากระบวนการไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยหนวยงานของรัฐ
สถานศึกษา
วิชาชีพครูเปนวิชาชีพที่ตองใชความสามารถ การพัฒนาอยางตอเนื่องและการเรียนรู
ตลอดเวลา ตลอดระยะเวลาที่ผา นมาประเทศไทยประสบป ญ หากั บ การพัฒ นาคุณ ภาพครู
เนื่ อ งจากใช วิ ธี ก ารอบรมในระยะเวลาสั้ น และนํ า นวั ต กรรมใหม ใ ห แ ก ค รู ไ ปใช โ ดยขาดความ
ชวยเหลืออยางตอเนื่อง และไมไดชวยแกปญหาพื้นฐานใหกับครู ไมไดสรางฐานการเรียนรูจาก
ความเขาใจของครู ทําใหครูไมเขาใจในสิ่งตาง ๆ อยางแทจริงและไมมั่นใจในความสามารถของ
ตนเอง ทําใหการพัฒนาครูไมเกิดขึ้นและเปนปญหาทุกครั้งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมใหม
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาครู
ได โดยกระบวนการนี้มุงใหครูไดสรางกลุมการเรียนรู วิธีการเรียนรูและแกไขการปฏิบัติงานใหแก
ครู โดยการเรียนรูและการพัฒนาเกิดขึ้นในสถานศึกษาครูไดพบกับบริบทที่เกิดขึ้นจริงในการ
เรียนรู โดยมีระยะเวลาใหครูไดเรียนรูในชวงหนึ่งกับกลุมการเรียนรูที่มีสวนในการสนับสนุนครูแต
ละคนใหเกิดการเรียนรู กระบวนการนี้จึงสามารถนําไปใชในการพัฒนาครูได
3.2 ศึกษานิเทศก หัวหนางาน ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนํากระบวนการนี้ไปใชใน
บทบาทของผูช ี้แนะในการนําไปเปนรูปแบบของการพัฒนาครูโดยการใชกระบวนการเรียนรูจาก
การปฏิบัติผสานการชี้แนะ
3.3 การประยุกตใชกับหนวยงานในระดับตาง ๆ เชน ในโรงเรียน ระหวางโรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูที่มกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดมากขึ้น
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4. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
4.1
ควรมีงานวิจัยที่พัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะนี้เปน
รูปแบบในการพัฒนาครูที่ดําเนินงานโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหมองเห็น
แนวทางในการนําไปใชจริงกับหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาครูโดยตรง ทําใหทราบถึง
ปจจัยที่ทําใหสามารถนํากระบวนนี้ไปใชในการพัฒนาครูใหประสบความสําเร็จไดอยางกวางขวาง
มากขึ้น
4.2 ควรมีงานวิจัยที่ขยายเวลาในการใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัตินี้ในระยะยาว
หนึ่งเทอม หรือ หนึ่งปการศึกษา เพื่อใหมีแนวทางในการศึกษาปญหาที่ลุมลึกและผลขอการใช
กระบวนการในชวงเวลานานขึ้นวาจะสงผลอยางไร โดยเฉพาะตอการรับรูความสามารถของตน
ของครู
4.3 ประยุกตรูปแบบของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ โดยขยายจาก
กลุมการเรียนรูใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู โดยมีการแลกเปลี่ยนขอมูลเรียนรูระหวางกลุมการ
เรียนรูเพิ่มขึ้นในชุมชนแหงการเรียนรู ทําใหสถานศึกษาในพื้นที่ใกลเคียงกันสรางองคความรูและ
เรียนรูรวมกันในกระบวนการนี้ได
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
รายนามผูท รงคุณวุฒิ
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย ดร.ชุมพร ยงกิตติกุล
อาจารยประจําคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี เลหม งคล
อาจารยประจําภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารยวีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
อาจารยประจําภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํ ทางการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ดร. โกวิท ประวาลพฤกษ
ผูอํานายการสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว.
5. อาจารยดุสิดา ทินมาลา
อาจารยประจําภาควิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1.
2.
3.
4.

5.

แบบวัดการรับรูความสามารถของตนของครู
แบบครอบคลุมบุคลิกภาพ M.P.I
แบบวัดความรูความเขาใจของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู
ของแตละกรอบอนุบาล
คูมือประเมินการปฏิบัติของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูข อง
เด็กวัยอนุบาล
1) เกณฑการประเมิน
2) แนวคําถาม/ประเด็นการเก็บขอมูล
แบบบันทึกการประชุมกลุมการเรียนรู
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แบบวัดการรับรูความสามารถของตนของครู
BANDURA’S INSTRUMENT TEACHER SELF-EFFICACY SCALE

คําชี้แจง
แบบวัดการรับรูความสามารถของตนของครูฉบับนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อวัดความเชื่อ
หรือการรับรูของทานเกี่ยวกับความสามารถในวิชาชีพ ขอความทุกขอไมมีผลตอตัวทานแต
อยางใด กรุณาอานและตอบคําถามทุกขอโดยเลือกตัวเลขที่ตรงกับระดับความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของทาน ขอความเหลานี้ไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด และคําตอบที่ไดจากทานจะ
เก็บรักษาเป นความลับ โดยจะนํามาใชในการศึกษาวิจัย ที่เ ปนประโยชน ตอทานและทาง
การศึกษาเทานั้น
ขอใหทานอานขอความทางซายมือแลวพิจารณาวา จากขอความแตละขอทานมีระดับ
ความเชื่อในความสามารถของทานมากนอยเพียงใด โดยการขีดเครื่องหมาย 3 ลงใน
ชองทางขวามือตามระดับความเชื่อในความสามารถที่แบงเปน 9 ระดับ ตัง้ แตระดับ 1 ถึง 9
และมีความหมายดังตอไปนี้
9
มาก
ที่สุด

8

7
มาก

6

5
ปาน
กลาง

4

3
นอย

2

1
นอย
ที่สุด
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

ทานสามารถรวมตัดสินใจเกีย่ วกับ
สิ่งตาง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นภายในโรงเรียนได
มากนอยเพียงใด
ทานสามารถแสดงมุมมองของทาน
อยางอิสระเกีย่ วกับเรื่องราวที่สําคัญ
ของโรงเรียนไดมากนอยเพียงใด
ทานสามารถใชสื่ออุปกรณการเรียน
การสอนตามความจําเปนไดมาก
นอยเพียงใด
ทานสามารถมีสวนในการกําหนด
ขนาดของชัน้ เรียนในโรงเรียนของ
ทานไดมากนอยเพียงใด
ทานสามารถสอนเด็กทีม่ ีปญ
 หาให
ประสบความสําเร็จไดมากนอย
เพียงใด
ทานสามารถสงเสริมการเรียนรูใหแก
เด็กแมไมไดรับการสนับสนุนจาก
ผูปกครองไดมากนอยเพียงใด
ทานสามารถชวยใหเด็กทํางานยาก
ๆ ไดอยางตอเนื่องมากนอยเพียงใด
ทานสามารถเพิ่มพูนความรูใ หแก
เด็กในสิ่งทีท่ านสอนจากกิจกรรมที่
ผานมากอนหนานั้นไดมากนอย
เพียงใด

8

7

6

5

นอยที่สุด

นอย

ปานกลาง

ขอความ

มาก

ขอ
ที่

มากที่สุด

ระดับความเชือ่ ในความสามารถ
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9.

10
11.

12.

13.

14.

15.

16.

ทานสามารถจูงใจเด็กที่แสดงใหเห็น
วาไมคอยสนใจในการทํากิจกรรม
ไดมากนอยเพียงใด
ทานสามารถทําใหเด็กทํางาน
รวมกันไดมากนอยเพียงใด
ทานสามารถที่จะเอาชนะผลกระทบ
ในเชิงลบของชุมชนที่มีผลตอการ
เรียนรูของเด็กไดมากนอยเพียงใด
ทานสามารถทําใหเด็กทํางานที่ไดรับ
มอบหมายดวยตนเองไดมากนอย
เพียงใด
ทานสามารถกําหนดเปาหมาย
หลักสูตร กลยุทธการสอนและการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กใหมีความสอดคลองกันได
มากนอยเพียงใด
ทานสามารถเลือกใชแนวการ
ประเมินที่มีความเหมาะสมกับเด็ก
และครอบครัวไดมากนอยเพียงใด
ทานสามารถประเมินผลพัฒนาการ
และการเรียนรูเ ปนรายบุคคลไดมาก
นอยเพียงใด
ทานสามารถประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูโดยจัดเปนสวนหนึ่งของ
การจัดกิจกรรมตามปกติไดมากนอย
เพียงใด
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7

6

5

นอยที่สุด

นอย

ปานกลาง

ขอความ
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17. ทานสามารถใชวิธีการประเมินที่
หลากหลายไดมากนอยเพียงใด
18. ทานสามารถวางแผนการประเมิน
และบันทึกหลักฐานอยางเปนระบบ
ไดมากนอยเพียงใด
19. ทานสามารถวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออนของเด็กและนําผลการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรูไป
ใชประโยชนไดมากนอยเพียงใด
20. ทานสามารถแสดงความรับผิดชอบ
ตอผลการประเมินที่อาจสงผล
กระทบตอตัวเด็กและครอบครัวมาก
นอยเพียงใด
21. ทานสามารถสื่อสารใหผูปกครอง
และผูมีสวนเกีย่ วของเขาใจผลการ
ประเมินเด็กไดมากนอยเพียงใด
22. ทานสามารถสรางความรวมมือให
ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของใน
การประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กมีสวนรวมในการ
ประเมินไดมากนอยเพียงใด
23. ทานสามารถทําใหเด็กปฏิบตั ิตาม
ขอตกลงของหองเรียนไดมากนอย
เพียงใด

8

7

6

5

นอยที่สุด

นอย

ปานกลาง

ขอความ

มาก
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24. ทานสามารถควบคุมพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมของเด็กที่เกิดขึน้ ในชั้น
เรียนไดมากนอยเพียงใด
25. ทานสามารถปองกันปญหา
พฤติกรรมของเด็กที่เกิดขึน้ บริเวณ
โรงเรียนไดมากนอยเพียงใด
26. ทานสามารถทําใหผูปกครองเขามา
มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียนไดมากนอยเพียงใด
27. ทานสามารถชวยเหลือผูปกครองใน
การชวยใหเด็กประสบความสําเร็จ
ในโรงเรียนไดมากนอยเพียงใด
28. ทานสามารถทําใหผูปกครองรูสึก
สบายใจในการเขามาทีโ่ รงเรียน
ไดมากนอยเพียงใด
29. ทานสามารถทําใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการทํางานกับทาง
โรงเรียนไดมากนอยเพียงใด
30. ทานสามารถทําใหกลุมทางศาสนา
เขามามีสว นรวมในการ ทํางานกับ
ทางโรงเรียนไดมากนอยเพียงใด
31. ทานสามารถทําใหกลุมทางธุรกิจเขา
มามีสวนรวมในการทํางานกับทาง
โรงเรียนไดมากนอยเพียงใด

8

7
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นอยที่สุด

นอย

ปานกลาง

ขอความ
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ที่

มากที่สุด
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32. ทานสามารถทําใหวทิ ยาลัยและ
มหาวิทยาลัยเขามามีสว นรวมในการ
ทํางานกับทางโรงเรียนไดมากนอย
เพียงใด
33. ทานสามารถทําใหโรงเรียนเปน
สถานทีท่ ี่ปลอดภัยไดมากนอย
เพียงใด
34. ทานสามารถทําใหเด็กมีความสุขกับ
การมาโรงเรียนไดมากนอยเพียงใด
35. ทานสามารถทําใหเด็กไววางใจในตัว
ทานไดมากนอยเพียงใด
36. ทานสามารถชวยเหลือครูคนอื่นใน
การพัฒนาทักษะการสอนไดมาก
นอยเพียงใด
37. ทานสามารถเสริมสรางความรวมมือ
ระหวางครูกับผูบริหารในการ
ดําเนินงานภายในโรงเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพไดมากนอยเพียงใด
38. ท า นสามารถลดการลาออกจาก
โรงเรียนกลางคันของเด็กไดมากนอย
เพียงใด
39. ท า นสามารถลดการขาดเรี ย นของ
เด็กไดมากนอยเพียงใด
40. ทานสามารถทําใหเด็กเชื่อวาตนเอง
สามารถเรี ย นรู ไ ด ดี ใ นโรงเรี ย น
ไดมากนอยเพียงใด

8

7

6

5

นอยที่สุด

นอย

ปานกลาง

ขอความ

มาก

ขอ
ที่

มากที่สุด

ระดับความเชือ่ ในความสามารถ

4

3

2

1
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แบบทดสอบบุคลิกภาพ
The Maudsley Personality Inventory (MPI)

ขอแนะนํา
คําถามตอไปนี้เปนคําถามที่เกีย่ วกับสิง่ ทีค่ ุณรูสึกและกระทํา
แตละคําถามให
เลือกตอบวา “ใช” “ไมใช” หรือ “ไมแนใจ”
พยายามตัดสินใจวา “ใช” หรือ “ไมใช” สําหรับสิ่งที่คณ
ุ กระทํา หรือ รูสึกตามปกติ
แลวทําเครื่องหมาย ° ในกระดาษคําตอบ ในชองของคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ถาคุณรูสึก
วาไมสามารถตัดสินใจไดใหเลือกขีดในชองของคําวา “ไมแนใจ” แตไมควรเลือกชองนี้มากนัก
ใหเลือกและทําในแตละคําถามอยางรวดเร็ว สิ่งที่ตองการคือการตัดสินใจครั้งแรก
ของคุณไมใชคําตอบที่เกิดจากการคิดนาน ๆ
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดตอบทุก
คําถาม ไมเวนคําถามใดเลย
ในการตอบคําถามครั้งนี้ไมมคี ําตอบใดถูกหรือผิด และไมใชการทดสอบสติปญญา
หรือความสามารถแตอยางใด เปนการวัดเกี่ยวกับสิ่งทีค่ ุณปฏิบัติและรูสึกเทานัน้
ตัวอยางการตอบคําถาม
ขอ
ที่
คําถาม
1. คุณมักจะลังเลในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ
2. คุณรูสึกลําบากใจในการที่จะตัดสินใจทําอะไรดวยตนเอง

ใช
9

ไมใช
9

ไม
แนใจ
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ขอ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

คําถาม
คุณมีความสุขที่สุดเมื่อมีสวนรวมในงานทีต่ องทําอยางรวดเร็ว
คุณมักจะเปนผูเริ่มสรางมิตรภาพ
คุณมีแนวโนมที่จะทําอะไรอยางรวดเร็ว และทําดวยความมั่นใจ
คุณคิดวา คุณเปนคนที่สดใสราเริงมีชีวิตชีวา
คุณรูสึกไมมีความสุขมาก ถาคุณถูกบังคับไมใหมีโอกาสพบปะใคร ๆ
คุณเปนคนชอบลงมือทําอะไรโดยทันที มากกวาที่จะวางแผนการ
คุณมีแนวโนมที่จะอยูเบื้องหลังในงานสังคมตาง ๆ
เวลาที่คุณไปงานรื่นเริง คุณทําใหตัวเองรูส ึกสนุกสนานไดยาก แมวางาน
นั้นจะสนุกสนานเต็มที่
คุณมีแนวโนมที่จะเปนคนทีต่ รงเกินไป
คุณชอบที่จะมีสวนรวมในงานสังคมบอย ๆ
คุณเปนคนที่จะใหการสนับสนุนกับคนบางคนเทานัน้
คุณเคยคิดเกี่ยวกับงานของคุณอยางเอาเปนเอาตาย
คุณชอบที่จะมีการนัดพบปะบอย ๆ
โดยทัว่ ไป คุณชอบที่จะริเริม่ หรือ นําในกิจกรรมของกลุม
คุณมักเปนคนขี้อายเมื่ออยูตอ หนาเพศตรงขาม
คุณมักจะมีคําตอบที่เตรียมไวสําหรับขอคิดเห็นที่คนอืน่ จะพูดเกีย่ วกับคุณ
คุณคิดวาตัวคุณเปนคนที่ทาํ อะไรไปตามโชคชะตา ไมมคี วามวิตกกังวล
คุณมักจะเปนคนเงียบเมื่ออยูในสังคม
โดยปกติคุณจะสนุกสนานอยางเต็มที่ในงานสังคมรื่นเริง
คุณชอบทํางานที่จะตองใชสมาธิมาก ๆ
คุณมักจะมีแนวโนมที่จะทํางานอยางสบาย ๆ ไมเครงเครียดโดยถือวาเปน
งานในหนาที่
คนอื่นๆ คิดวาคุณเปนคนสดใสราเริงมีชีวิตชีวา
คุณคิดวาคุณเปนคนชางพูด
คุณชอบที่จะสรางความสนุกสนานใหกับผูอ ื่น

ใช

ไมใช

ไมแนใจ
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แบบวัดความเขาใจของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัย
อนุบาล
โปรดเลือกคําตอบที่เหมาะสม โดยการวงกลม { ลอมรอบขอที่เปนคําตอบทีถ่ ูกตองของ
ขอคําถามแตละขอ (ทั้งหมด 25 ขอ)
1. ทานเห็นดวยกับการกําหนดเปาหมายในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัย
อนุบาลของครูทานใดดังตอไปนี้
ก. ครูแวว: เปาหมายของดิฉันเปนเปาหมายเดียวกับที่กาํ หนดไวในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โดยการใหเด็กบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะ
ทีพ่ ึงประสงคทงั้ 12 ขอ
ข. ครูพลอย: เปาหมายของดิฉัน คือ การใหเด็กมีพฒ
ั นาการและการเรียนรูท ี่เหมาะสม
ตามวัยสามารถนําผลการประเมินมาใชในการจัดประสบการณการเรียนรู
ใหแกเด็กและการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
ค. ครูแกว: เปาหมายของดิฉัน คือ การประเมินเพือ่ ใหเด็กเลื่อนชั้นพรอมทั้งรายงานผล
การประเมินใหผูปกครองและโรงเรียนไดทราบผลการประเมิน รวมทั้งการ
นําไปใชในการประกันคุณภาพทางการศึกษา
2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ไดกําหนดจุดมุงหมายหรือมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พงึ ประสงคของเด็กปฐมวัยไวเพื่อเปาหมายในการจัดการศึกษาใหแกเด็ก
ปฐมวัยตรงกับขอใด
ก. เพื่อใหสถานศึกษาปฐมวัยทุกแหงจัดการศึกษาในรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ และใช
วิธีการประพัฒนาการและการเรียนรูที่หลักสูตรฯ กําหนดขึ้นเพือ่ ใหเด็กมีมาตรฐาน
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคเหมือนกันทุกคน
ข. เพื่อใหสถานศึกษาปฐมวัยทุกแหงไดนาํ มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคมาเปน
แนวทางในการจัดการศึกษา และการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูท ี่ตรงกันทัว่
ประเทศโดยสามารถกําหนดรายละเอียดไดเองตามความเหมาะสม
ค. เพื่อใหสถานศึกษาปฐมวัยทุกแหงสามารถจัดการศึกษาไดอยางหลากหลายและ
เลือกใชวิธกี ารประเมินพัฒนาการและการเรียนรูในการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พงึ ประสงคที่สามารถกําหนดรายละเอียดในการประเมินไดตามความเหมาะสม
ภายใตเกณฑเดียวกัน
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3. ทานคิดวาการกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของเด็กปฐมวัยในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มีประโยชนอยางไร
ก. ทําใหสถานศึกษาปฐมวัยมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในรูปแบบเดียวกัน
ข. เพื่อใหสถานศึกษาปฐมวัยสามารถจัดการศึกษาไดอยางหลากหลายแตมีคุณภาพใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมคี ุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคภายใตมาตรฐานเดียวกัน
ค. เพื่อใหเด็กปฐมวัยผานมาตรฐานคุณลักษณะที่พงึ ประสงคพรอมทีจ่ ะเขาศึกษาตอใน
ระดับตอไป
4. ทานคิดวาจากมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค 12 ขอตามทีห่ ลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 กําหนดไว สามารถแบงอยางเหมาะสมกับพัฒนาการตามขอใด
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ
่ ึงประสงค
1. รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
2. กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกน
ั
3. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
4. มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม
5. ชื่นชมและแสดงอกกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักการออกกําลังกาย
6. ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมตามวัย
7. รักธรรมขาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและความเปนไทย
8. อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
9.ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
10. มีความสามารถในการคิดและแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย
11. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
12. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและมีทก
ั ษะในการแสวงหาความรู
ก.
ข.
ค.

ขอ
ขอ
ขอ

รางกาย
1, 2
1,2,6
1,2

อารมณ-จิตใจ
3,4,5
3,4,5
3,4,5

สังคม
6,7,8,9
6,7,8
6,7,8

สติปญญา
10,11,12
9,10,11,12
9,10,11,12
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5. ทานคิดวาคุณลักษณะตอไปนี้ จําแนกตามพัฒนาการดานรางกาย อารมณ-ใจ สังคมและ
สติปญญาไดตามขอใด
1.การแตงตัวดวยตนเอง 2.เลนรวมกับเพื่อน 3.ลากเสน 4.วาดรูปคน 5.ควบคุมความโกธร
6.เดินขึ้นลงบันไดสลับเทา 7.ปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียน 8.รองเพลงดวยความสนุกสนาน
9.เลานิทานใหเพื่อนฟง 10.แกปญหาในขณะเลน 11.ใชสีหลายสีวาดภาพ 12.ใหอาหารสัตว

ก.
ข.
ค.

ขอ
ขอ
ขอ

รางกาย
1,3,4,6
1,3,6
1,3,6

อารมณ-จิตใจ
5,8,12
2,5,8,12
5,8,12

สังคม
2,7,10
2,7,9
2,7

สติปญญา
9,11
4,10,11
4,9,10,11

6. ทานคิดวาจากมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค “ขอ 12. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและมี
ทักษะในการแสวงหาความรู ” สามารถกําหนดตัวบงชี้ทมี่ ีความเหมาะสมไดตามขอใด
ก, สนใจเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว, ใชวธิ ีการที่หลากหลายในการแสวงหาคําตอบ
ข. ตัง้ ใจเรียนไมพูดคุยเสียงดังและเลนระหวางการทํากิจกรรม, ใชคําถามในการแสวงหา
คําตอบ
ค. สนใจเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว, ใชคําถามทีห่ ลากหลายในการแสวงหาคําตอบ
7. ทานคิดวาจากตัวบงชี้ตอ ไปนี้ “ ใชมือไดอยางคลองแคลว” สามารถกําหนดสภาพที่
พึงประสงคของเด็กอายุ 5 ปอยางเหมาะสมไดตามขอใด
ก. แตงกายดวยตนเอง/ ใชมือจับดินสอวาดภาพและเขียนตัวอักษรงาย ๆ / รอยลูกปด
ขนาดเล็ก
ข. ใชมือจับชอนตักอาหารเขาปาก/ ใชมือหยิบแกวน้าํ ทานโดยไมหกเลอะเทอะ/ ใชมือยก
ถาดอาหารไปเก็บโดยไมหลน
ค. รูดซิป/ ใชชอนสอมในการรับประทานอาหาร/ รอยลูกปดขนาดใหญ
8. ทานคิดวาการเก็บบันทึกหลักฐานจากการประเมินมีประโยชนสงู สุดอยางไร
ก. นํามาใชในการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ข. นํามาใชในการสื่อสารกับผูปกครองใหเขาใจถึงผลการประเมินเด็ก
ค. นํามาใชในการปรับปรุงคุณภาพในการจัดการศึกษาใหแกเด็ก
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9. ทานคิดวาวงจรการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลที่เหมาะสม ควรมี
ลักษณะดังขอใด ก.
ข.
ค.
กําหนดจุดประสงค

กําหนดจุดประสงค

วางแผนการประเมิน
นําผลการประเมินไปใช

สรุปผลการประเมิน

วางแผนการประเมิน
นําผลการประเมินไปใช

วางแผนการประเมิน
ตีความขอมูล

เก็บรวบรวมขอมูล

เก็บและบันทึกขอมูล
สรุปและรายงาน

เก็บรวบรวมขอมูล
รวบรวมและสรุป
ขอมูล

10. ทานคิดวาการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูท ี่เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาลดานรางกาย
ควรดําเนินการอยางไร
ก. ควรชั่งน้าํ หนักและวัดสวนสูง สัปดาหละครั้ง ตรวจสุขภาพทุกวัน และสังเกตการ
ใชกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อยอยทุกวัน
ข. ควรชั่งน้าํ หนักและวัดสวนสูง เทอมละ 3 ครั้ง ตรวจสุขภาพทุกวัน และสังเกต
การใชกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อยอยตามรายการการประเมินที่ไดกําหนดไว
ค. ควรชั่งน้าํ หนักและวัดสวนสูง เดือนละครั้งแลวเทียบกับเกณฑมาตรฐาน ตรวจ
สุขภาพโดยแพทยและพยาบาลตามกําหนด และสังเกตการใชกลามเนื้อใหญและ
กลามเนื้อยอยโดยใชแบบประเมินมาตรฐาน
11. ทานคิดวาวิธีการใดเหมาะสมในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูดานอารมณ จิตใจ
และสังคมของเด็กวัยอนุบาล
ก. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเด็กทุกวันโดยภาพรวม แลวนําขอมูลที่ไดมาสรุป
การประเมินเปนรายบุคคล
ข. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเด็กเปนรายบุคคลและเด็กทั้งกลุมตามที่ได
วางแผนไว โดยเลือกบันทึกเฉพาะพฤติกรรมที่แสดงออกอยางสอดคลองกับ
รายการการประเมิน
ค. สังเกตและประเมินการแสดงออกของเด็กตามรายการสภาพทีพ่ ึงประสงคที่
กําหนดไวในแบบสํารวจรายการ
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12. ทานคิดวาสถานการณใดตอไปนี้เหมาะสมกับการเก็บขอมูลการใชภาษาของเด็ก
ก. การพูดคุยของของเด็กกับเพื่อน การสนทนาขณะทํากิจกรรม การพูดคุยกับผูใหญ
ข. การพูดคุยขณะเลนเครื่องเลนสนาม การพูดคุยขณะที่เด็กเลนอิสระตามมุม
ค. การสัมภาษณเด็ก การสัมภาษณผูปกครอง การสัมภาษณพี่เลี้ยง
13. ทานคิดวาวิธีการใดเหมาะสมในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูดานสติปญญาของ
เด็กวัยอนุบาล
ก. ใชการสนทนาพูดคุยและการใหเด็กตอบคําถาม และประเมินจากผลงานของเด็ก
ข. ใชการทดสอบและการจัดสถานการณในการประเมิน
ค. ใชการสังเกตและประเมินการแสดงออกของเด็กตามรายการสภาพทีพ่ ึงประสงคที่
กําหนดไวในแบบสํารวจรายการ
14. ทานคิดวาแหลงขอมูลใดเหมาะสมในการประเมินการรักษาความสะอาดรางกายของเด็ก
ก. ตัวเด็ก ผูปกครอง ครู และพี่เลีย้ ง
ข. ตัวเด็ก เพื่อนของเด็ก ครู และเพื่อนครู
ค. ผูปกครอง ครู เพื่อนครู และพี่เลี้ยง
15. ครูของเด็กชายกร อายุ 4 ป พบวา
เด็กชายกรมีความสนใจในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ในชวงเวลาสั้นไมเกินครั้งละ 5
นาที ในขณะที่เพื่อนกําลังเรียนรูรวมกันเปนกลุมใหญเด็กชายกรจะเดินวิ่งไปมา
หรือเลนตามมุมไมสนใจในการทํากิจกรรมการเรียนรูรวมกับเพื่อน และเมื่อครู
ใหทํางานศิลปะหรือกิจกรรมการเขียนอื่น ๆ เด็กชายกรจะมักจะไมเคยทําได
สําเร็จ หากทานเปนครูของเด็กชายกร ทานจะทําอยางไร
ก. แจงใหผูปกครองทราบวา เด็กชายกรเปนโรคสมาธิสั้น ควรพาเด็กชายกรไปพบ
แพทยดวน
ข. พยายามชวยเหลือเด็กชายกรใหมีสมาธิในการเรียนรูเพิ่มขึ้น โดยการใหทํากิจกรรม
ใกล ๆ กับครู ใหเด็กชายกรไดทําสิ่งที่เด็กชายกรสนใจเพื่อเพิม่ สมาธิ ชักจูงดวย
คําพูดและชมเชย เด็กชายกรอยางสม่ําเสมอเมื่อเด็กชายกรมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ค. สอบถามขอมูลจากผูปกครองและครูคนเกาของเด็กชายกร หาสาเหตุและวิธกี าร
แกปญหาใหเด็กชายกรรวมกัน
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16. ทานคิดวาขอใดเปนการแสดงความรับผิดชอบของครูในการประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กวัยอนุบาลไดอยางเหมาะสม
ก. ครูมีการบันทึกและจัดเก็บขอมูลตาง ๆ เกีย่ วกับเด็กไวอยางตอเนื่อง แลวนํามา
สรุปผลตอนปลายเทอม
ข. ครูมีการวางแผนการประเมินและดําเนินการตามแผนโดยการนําขอมูลที่ไดจากการ
ประเมินมาใชในจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กระหวางเทอม
ค. ครูจัดเก็บขอมูลในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูอ ยางเปนระบบ ใชวธิ ีการ
หลากหลาย รวบรวมขอมูลจากหลายแหลงและมีหลักฐานเพื่อการสรุปผลการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
17. ทานคิดวาเด็กพิเศษและเด็กที่ความตางทางภาษาและวัฒนธรรมทีอ่ ยูรวมในชัน้ เรียนควร
ไดรับการประเมินพัฒนาและการเรียนรูอ ยางไร
ก. ใชแนวทาง วิธกี ารและเครื่องมือประเมินเชนเดียวกับเด็กปกติในชั้นเรียน
ข. ใชแนวทาง วิธกี ารและเครื่องมือประเมินเฉพาะของเด็กแตละประเภท
ค. ใชแนวทาง วิธกี ารและเครื่องมือประเมินเชนเดียวกับเด็กปกติแตยืดหยุน เกณฑให
เหมาะสมกับเด็กแตละประเภท อีกทัง้ ใชแนวทาง วิธีการและเครื่องมือที่แตกตาง
แตมีความเหมาะสมกับความเฉพาะของเด็กแตละประเภท
18. ทานคิดวาขอใดเปนการแสดงการเคารพสิทธิของเด็กและผูปกครองในการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
ก. การนําขอมูลของเด็กที่ปญหาบางอยางไปปรึกษาหารือกับผูปกครองทานอื่น ๆ
ข. การเก็บขอมูลตาง ๆ ของเด็กจัดใสแฟมเก็บไวในตูโดยไมนําออกมาใช
ค. การเชิญผูปกครองของเด็กที่มีปญหาบางอยางมาพูดคุยเกี่ยวกับปญหาของเด็กที่
เกิดขึ้น เพื่อหาขอสรุปในการแกไขปญหารวมกัน
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อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 19 - 20
นองแปงมีพัฒนาการที่ดีทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา สุขภาพรางกายแข็งแรงแตมี
น้ําหนักนอย ควรดูแลเปนพิเศษในการรับประทานอาหารเนื่องจากไมคอยยอมรับประทานอาหารบาง
ประเภท เชน อาหารที่ใสผัก นม มีการเคลื่อนไหวรางกายในการทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยาง
คลองแคลว ชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันตางๆ ไดดี มีความสุขในการเรียนรู ชอบใช
คําถามในการเรียนรู สนทนาโตตอบไดชัดเจน ควรสนับสนุนใหเด็กไดเรียนรูจากหนังสือภาพ
หนังสือนิทานดวยการเลานิทาน
และสนทนากับนองแปงอยางสม่ําเสมอ จะทําใหเด็กเรียนรูได
ดียิ่งขึ้นและพรอมสําหรับการพัฒนาการ อาน นอกจากนี้นองแปงเขากับเพื่อนไดดี ราเริงแจมใส
สนุกสนานในการกิจกรรมตาง ๆ

19. ทานคิดวาขอความขางตนเปนขอความเกีย่ วของกับการประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูประเภทใด
ก. บันทึกการสังเกตเด็ก
ข. บันทึกการสรุปพัฒนาการและการเรียนรูพรอมขอเสนอแนะกับผูปกครอง
ค. บันทึกหลังการจัดประสบการณและขอมูลที่ใชสําหรับการพัฒนาเด็ก
20. ทานคิดวาจะสรุปจุดออนของนองแปงจากขอความขางตนไดวา
ก. นองแปงมีพัฒนาการดานรางกายชากวาพัฒนาการดานอืน่ ๆ
ข. นองแปงมีน้ําหนักนอยสงผลตอพัฒนาการดานรางกายโดยตรง
ค. นองแปงมีน้ําหนักนอยเนื่องจากไมยอมรับประทานอาหารทีใ่ สผักและนม
21. ทานคิดวาการใชวิธกี าร เครื่องมือและแหลงขอมูลทีห่ ลากหลายสงผลตอการประเมิน
อยางไร
ก. ทําใหมีหลักฐานและขอมูลที่สามารถนํามาสรุปไดอยางนาเชื่อถือ
ข. ทําใหการประเมินมีความยุงยากและสรุปผลการประเมินไดยาก
ค. มีความเที่ยงตรงนอยกวาการใชแบบสอบมาตรฐานเพียงอยางเดียว
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22. ทานคิดวาขอมูลการแสดงออกของเด็กเมื่ออยูท ี่บานกับผูปกครองนํามาใชในการประเมิน
อยางไร
ก. ไมตองนํามาใช เพราะไมมคี วามเกี่ยวของกับการแสดงออกที่โรงเรียนของเด็ก
ข. นํามาใชสําหรับเด็กที่ปญหาเมื่ออยูที่โรงเรียนเพื่อเปนการตรวจสอบพฤติกรรมการ
แสดงออกของเด็ก
ค. นํามาใชเพื่อเปนการนําขอมูลจากแหลงอื่น ๆ มายืนยันเพื่อสรุปผลการประเมินได
ชัดเจนและนาเชื่อถือ
23. ทานคิดวาผูปกครองควรมีสวนรวมอยางไรในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็ก
ก. เปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับเด็กที่เกิดขึ้นที่บา นและนําผลการประเมินไปพัฒนาเด็ก
ข. เปนผูกําหนดเปาหมายและความตองการในการพัฒนาเด็กใหบรรลุเปาหมาย
ค. วางเปาหมายในการพัฒนาเด็กรวมกับครู มีสว นรวมในการใหขอมูล รวมประเมิน
และนําผลการประเมินไปพัฒนาเด็ก
24. ทานคิดวาวิธีการใดสงผลใหผูปกครองและเขามามีสว นรวมในการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กอยางตอเนื่อง
ก. การติดบอรดประชาสัมพันธ การสงจดหมายแจง การเชิญประชุมรวมกันทั้งโรงเรียน
ข. การวางเปาหมายในการพัฒนาเด็กรวมกัน การใหขอมูลและรวมประเมินกับครู
ค. การใชสมุดสื่อสาร การพูดคุยอยางไมเปนทางการ การใหขอมูลเด็ก
25. ทานคิดวาขอกําหนดตาง ๆ ทางการศึกษาและทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการจัด
การศึกษาสงผลตอการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอยางไร
ก. นํามาเปนสวนสําคัญในการกําหนดเปาหมาย แนวทางและวิธีการในการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรู
ข. นํามาใชเปนหลักการในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู
ค. ไมตองนํามาใชเนื่องจากเกีย่ วของเฉพาะการจัดการศึกษาไมเกีย่ วของกับการ
ประเมิน
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คูมือ การประเมินความสามารถของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูข องเด็กวัยอนุบาล
คูมือฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการประเมินความสามารถของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล ในการทํา
วิทยานิพนธเรื่อง ผลของการใชการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการสอนแนะที่มีตอการรับรูความสามารถของตนของครูอนุบาล ประกอบดวย
1. กรอบการประเมินความสามารถของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
2. เกณฑการประเมินความสามารถของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
3. ขั้นตอนการประเมิน
4. คําอธิบายวิธกี ารประเมิน
5. เครื่องมือที่ใชประเมิน
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กรอบการประเมินความสามารถของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลตามเกณฑมาตรฐานของสมาคมแหงชาติเพื่อ
การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย (NAEYC, 2003)
1. การเขาใจเปาหมาย ประโยชนและการปฏิบัติในการประเมิน
1.1 การกําหนดเปาหมายในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
1.2 การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเด็ก หลักสูตร การจัดประสบการณ รวมทั้งการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอยางสอดคลองกัน
1.3 มีการเก็บบันทึกหลักฐานจากการประเมินเพื่อใชประโยชนในการปรับปรุงโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย
1.4 การกําหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอยางเหมาะสม
2. การสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐาน การใชเครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม
2.1 มีความรูเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กในการสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐานและการใชเครื่องมือการประเมิน
2.2 มีความสามารถในการสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐานและการใชเครื่องมือการประเมินทีห่ ลากหลาย
2.3 วิเคราะหคุณลักษณะของเด็ก โดยทราบถึงจุดแข็งและ จุดออนของเด็ก
2.4 ใชเครื่องมือการประเมินและแนวทางการประเมินทีเ่ หมาะสมกับเด็กปกติ เด็กที่มีความตองการพิเศษและเด็กที่มีความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรม
2.5 ตีความผลการประเมิน ใหขอเสนอแนะแกผูปกครองในการพัฒนาเด็กและใชขอมูลจากการประเมินทีส่ งผลตอการปฏิบัติ
3. การประเมินดวยความรับผิดชอบ
3.1 กําหนดแนวทางในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กโดยมีความเกีย่ วของกับขอกําหนดตาง ๆ ทางการศึกษาและกฎหมาย
3.2 แสดงใหเห็นถึงความตระหนักการในประเมินที่มีความรับผิดชอบและไมรับผิดชอบ
3.3 มีความเขาใจในการประเมินและมีความรับผิดชอบเมื่อตองทํางานกับเด็กที่มีความหลากหลาย
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4. การเปนหุน สวนในการรวมประเมินกับครอบครัวและผูที่มีสวนเกีย่ วของอื่น ๆ
4.1 มีการสรางความสัมพันธที่ดีและความเปนหุนสวนกับผูปกครองและ/หรือทีมงานโดยการมีสวนรวมในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กรวมกัน
4.2 มีการสื่อสารกับผูปกครองและ/หรือทีมงานในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูข องเด็กอยางตอเนื่อง
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เกณฑในการประเมินความสามารถของครูในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
1. การเขาใจเปาหมาย ประโยชนและการปฏิบัติในการประเมิน
1.1 การกําหนดเปาหมายในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
ระดับ
คําอธิบาย/ตัวอยาง
เปาหมาย
0 ไมมีการกําหนดเปาหมายในการประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็ก
- ไมมีการกําหนดเปาหมายในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
- เปาหมายที่กําหนดไมเหมาะสม ไมมีความสอดคลองกับหลักสูตร หรือ การพัฒนาเด็กปฐมวัย

1 กําหนดเปาหมายในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กแคบและหรือกําหนดไวอยางไมเหมาะสม โดยกําหนด
เฉพาะผลทีเ่ กิดขึ้นตอเด็ก และผูปกครองเทานั้น ไมไดคํานึงถึง
การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกเด็ก
กําหนดเปาหมายในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กชัดเจน และคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับตัวเด็ก ผูปกครอง
2 รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกเด็ก
อยางตอเนื่อง

กําหนดเปาหมายในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของ
3 เด็กชัดเจน หลากหลายและคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับตัวเด็ก
ผูปกครอง การจัดประสบการณการเรียนรูใหแกเด็กอยาง
ตอเนื่องและการพัฒนาคุณภาพของโปรแกรมการจัดการศึกษา

วิธีการ
- การ
ตรวจสอบจาก
เปาหมายที่
กําหนดไว

หลักฐาน
- หลักสูตรสถานศึกษา
- เอกสารประกอบ
หลักสูตร
- เอกสารทางวิชาการของ
โรงเรียน
- รายงานการประชุม
- เอกสารเกี่ยวกับการ
ประเมิน
- บันทึกการทํางานของครู

- สัมภาษณครู

- แบบบันทึกการสัมภาษณ

เปาหมาย
- เพื่อสรุปผลพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
- เพื่อรายงานผลตอผูปกครองและรายงานผลตอโรงเรียน
เปาหมาย
- เพื่อการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูใหแกเด็กตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและการสงเสริมเด็ก
เปนรายบุคคล
- เพื่อนําขอมูลที่ไดรับจากการประเมินไปพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกเด็กระหวางภาค
เรียน
- เพื่อรายงานผลตอผูปกครองและโรงเรียนในการสรางความรวมมือในการพัฒนาเด็กรวมกัน
เปาหมาย
- เพื่อการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูใหแกเด็กตามที่กําหนดไวในหลักสูตร การ
สงเสริมเด็กเปน รายบุคคลและเด็กทัง้ กลุม
- เพื่อนําขอมูลที่ไดรับจากการประเมินไปพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกเด็กระหวางภาค
เรียน และพัฒนาคุณภาพของโปรแกรมในการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน
- เปาหมายเพือ่ รายงานผลตอผูปกครอง โรงเรียนและชุมชนในการสรางความรวมมือในการวางแผน
และการดําเนินการในการพัฒนาเด็กรวมกัน
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1. การเขาใจเปาหมาย ประโยชนและการปฏิบตั ิในการประเมิน (ตอ)
1.2 การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเด็ก หลักสูตร การจัดประสบการณ รวมทั้งการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอยางสอดคลองกัน
ระดับ

คําอธิบาย/ตัวอยาง

วิธีการ

หลักฐาน

0 ไมมีความสอดคลองในการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเด็ก

- ไมมีความสอดคลองในการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเด็ก หลักสูตร การจัดประสบการณ รวมทั้ง
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก โดยเปาหมายมีความแตกตางกันอยางชัดเจนไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
- กําหนดเปาหมายสอดคลองเฉพาะในบางองคประกอบและไมชัดเจน เชน
เปาหมายในการพัฒนาเด็ก คือ เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญาอยางสมดุลย ผานความรวมมือระหวางโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน มีกําหนดไวใน
หลักสูตรเฉพาะเรื่องการสงเสริมพัฒนาการ สวนการสรางความรวมมือระหวางผูปกครอง ชุมชนไม
ชัดเจน ในการจัดประสบการณเนนทางดานสติปญญาเปนหลัก ไมสมดุลย และในการประเมิน
พัฒนาการและการการเรียนรูของเด็กเนนเฉพาะดานสติปญญาเชนกันโดยไมการสรางความรวมมือ
ระหวางครอบครัวและชุมชนในการจัดประสบการณและการประเมิน
- กําหนดเปาหมายสอดคลองแตไมเกิดผลในทางปฏิบัติ เชน
เปาหมายในการพัฒนาเด็ก คือ เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญาอยางสมดุลย ผานความรวมมือระหวางโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน มีกําหนดไวใน
หลักสูตร การจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู แตในทางปฏิบัติเด็กไดรับ
การสงเสริมพัฒนาการบางดานมากกวาพัฒนาการดานอื่น ๆ และมีความรวมมือระหวางโรงเรียน
ครอบครัวและชุมชนเปนบางเรื่อง
- กําหนดเปาหมายสอดคลองและเกิดผลดีในทางปฏิบัติ เชน
เปาหมายในการพัฒนาเด็ก คือ เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญาอยางสมดุลย ผานความรวมมือระหวางผูปกครอง ชุมชน ซึ่งมีกําหนดไวในหลักสูตร การจัด
ประสบการณและการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู และในทางปฏิบัติเด็กไดรับการสงเสริม
พัฒนาการอยางสมดุลย มีพัฒนาการที่ดี และมีความรวมมือระหวางโรงเรียน ครอบครัวและชุมชนเปน
อยางดี

- การ
ตรวจสอบจาก
หลักฐาน

- หลักสูตรสถานศึกษา
- เอกสารประกอบ
หลักสูตร
- เอกสารทางวิชาการของ
โรงเรียน
- รายงานการประชุม
- แผนการจัดประสบการณ
- เอกสารเกี่ยวกับการ
ประเมิน
- บันทึกการทํางานของครู
- แบบบันทึกการสัมภาษณ

- สัมภาษณครู

- แบบบันทึกการสังเกต

หลักสูตร การจัดประสบการณ รวมทั้งการประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็ก
มีความสอดคลองในกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเด็ก

1 หลักสูตร การจัดประสบการณ รวมทั้งการประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็กนอย เฉพาะในบางองคประกอบและไม
ชัดเจน
มีความสอดคลองในกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเด็ก
หลักสูตร การจัดประสบการณ รวมทั้งการประเมินพัฒนาการ
2 และการเรียนรูของเด็กครบทุกองคประกอบ และมีความชัดเจน
แตยังไมเกิดผลในทางปฏิบัติ

มีความสอดคลองในกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเด็ก
หลักสูตร การจัดประสบการณ รวมทั้งการประเมินพัฒนาการ
3 และการเรียนรูของเด็กครบทุกองคประกอบ มีความชัดเจนและ
เกิดผลดีในทางปฏิบัติ

- การสังเกต
การปฏิบัติงาน
ของครู
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1. การเขาใจเปาหมาย ประโยชนและการปฏิบตั ิในการประเมิน (ตอ)
1.3 มีการเก็บบันทึกหลักฐานจากการประเมินเพื่อใชประโยชนในการปรับปรุงโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย
ระดับ

คําอธิบาย

0 ไมมีการเก็บบันทึกหลักฐานจากการประเมินเพื่อใชประโยชน
ในการปรับปรุงโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยมีแตเก็บไวอยางไม
เปนระบบ

ไมมีการเก็บบันทึกหลักฐานจากการประเมินเพื่อใชประโยชนในการปรับปรุงโปรแกรมการศึกษา
ปฐมวัยหรือเก็บไวอยางไมเปนระบบ ไมสามารถนํามาขอมูลจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง
โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย หรือ มีการเก็บบันทึกหลักฐานจากการประเมินแตไมมีการนําขอมูลมาใช
ประโยชนในการปรับปรุงโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย

1

มีการเก็บบันทึกหลักฐานจากการประเมินทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ตลอดระยะเวลาของ
การจัดประสบการณ แลวนําขอมูลเหลานั้นมาวางแผนการจัดประสบการณใหเหมาะสมกับเด็กและการ
สงเสริมเด็กอยางตอเนื่องในชั้นเรียน รวมทั้งการนําขอมูลเหลานั้นมาใชเปนแนวทางในการคนควา
ขอความรูเพิ่มเติมและพัฒนาตนเองของครูทั้งในการปฏิบัติตอเด็ก การปฏิบัติหนาที่ของตนเอง แตไมได
นําขอมูลเหลานั้นมาปรับปรุงโปรแกรมการจัดการศึกษาปฐมวัยในภาพรวมของโรงเรียน

มีการเก็บบันทึกหลักฐานจากการประเมินเพื่อใชประโยชนใน
การปรับปรุงการสอนและการพัฒนาตนเองของครูหรือเก็บไว
อยางไมเปนระบบ แตยังไมไดนํามาใชในการปรับปรุง
โปรแกรมการจัดการศึกษาปฐมวัย

มีการเก็บบันทึกหลักฐานจากการประเมินเพื่อใชประโยชนใน
การปรับปรุงการสอน การพัฒนาตนเองของครู และนํามาใชใน
2
การปรับปรุงโปรแกรมการจัดการศึกษาปฐมวัยบางสวน

3 มีการเก็บบันทึกหลักฐานจากการประเมินเพื่อใชประโยชนใน
ปรับปรุงการสอน การพัฒนาตนเองของครู และการพัฒนา
ปรับปรุงโปรแกรมการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง

มีการเก็บบันทึกหลักฐานจากการประเมินทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ตลอดระยะเวลาของ
การจัดประสบการณแลวนําขอมูลเหลานั้นมาวางแผนการจัดประสบการณใหเหมาะสมกับเด็กและการ
สงเสริมเด็กอยางตอเนื่องในชั้นเรียน รวมทั้งการนําขอมูลเหลานั้นมาใชเปนแนวทางในการคนควา
ขอความรูเพิ่มเติมและพัฒนาตนเองของครูทั้งในการปฏิบัติตอเด็ก การปฏิบัติหนาที่ของตนเอง รวมทั้ง
นําขอมูลเหลานั้นมาปรับปรุงโปรแกรมการจัดการศึกษาปฐมวัยในภาพรวมของโรงเรียนในบางดาน
เชน แนวการจัดประสบการณ การสงเสริมสุขภาพอนามัย การจัดสิ่งแวดลอม การพัฒนาสื่อการเรียนรู
เปนตน
เหมือนระดับที่ 2 โดยมีการพัฒนาปรับปรุงการจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยในดานที่ยังไมเหมาะสม
และพัฒนาในดานที่ดีแลวใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่องจากขอมูลที่ไดรับจากการเก็บบันทึกหลักฐานที่ไดจาก
การประเมิน

วิธีการ

หลักฐาน

- การ
ตรวจสอบจาก
หลักฐาน

- หลักสูตรสถานศึกษา
- รายงานการประชุม
- แผนการจัดประสบการณ

- สัมภาษณครู
- การสังเกต
การปฏิบัติงาน
ของครู

- เอกสารเกี่ยวกับการ
ประเมิน
- บันทึกการทํางานของครู
- แบบบันทึกการสัมภาษณ
- แบบบันทึกการสังเกต
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1. การเขาใจเปาหมาย ประโยชนและการปฏิบตั ิในการประเมิน (ตอ)
1.4 การกําหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอยางเหมาะสม
ระดับ

คําอธิบาย

0 ไมมีการกําหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู ไมมีการกําหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก หรือ กําหนดไวไมเหมาะสมกับ
ของเด็กหรือกําหนดไวไมเหมาะสม

กําหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก

1 อยางเหมาะสมกับระดับอายุ แตยังขาดความเหมาะสมในทาง
ปฏิบัติ (อาจสงผลกระทบตอเด็กและครอบครัว)

2 กําหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
อยางเหมาะสมกับระดับอายุและมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติ
(ไมสงผลกระทบตอเด็กและครอบครัว)

3 กําหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
อยางเหมาะสมกับระดับอายุไดผลดีในทางปฏิบัติ (ไมสงผล
กระทบตอเด็กและครอบครัว รวมทั้งผลกระทบในดานอื่น ๆ)

เด็กปฐมวัย ใชการทดสอบเชนเดียวกับเด็กในระดับที่โตกวา มีการกําหนดใหประเมินพัฒนาการเพียง
บางดานไมครบทุกดานหรือไมสมดุล ไมไดกําหนดใหการจัดการประเมินเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
ประจําวัน และไมไดนําขอมูลจากการประเมินมาใชในการพัฒนาเด็ก ไมมีการประเมินอยางเปนระบบ
และไมมีการกําหนดวิธีการประเมินที่หลากหลาย ใชการประเมินเพียงบางวิธีและมีการเก็บบันทึก
หลักฐานไวเพียงบางสวน
กําหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอยางเหมาะสมกับระดับอายุ ไมไดใชการ
ทดสอบและไมไดแยกสวนการประเมินออกจากการจัดกิจกรรมประจําวัน มีการนําขอมูลจากการ
ประเมินมาใชในการพัฒนาเด็กแตยังขาดความตอเนื่อง กําหนดใหใชการประเมินหลายวิธีแตการจัดการ
ประเมินยังไมเปนระบบ รวมทั้งการเก็บบันทึกหลักฐานยังไมเปนระบบ
กําหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอยางเหมาะสมกับระดับอายุ ไมไดใชการ
ทดสอบ จัดการประเมินใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมประจําวันที่สัมพันธกบั การจัดประสบการณ มี
การนําขอมูลจากการประเมินมาใชในการพัฒนาเด็กอยางตอเนื่องและพัฒนาการจัดประสบการณ มีการ
วางแนวทางการประเมินอยางเปนระบบ กําหนดใหใชการประเมินหลายวิธีและมีแนวทางการเก็บ
บันทึกหลักฐานอยางเปนระบบ รวมทั้งการวิเคราะหขอมูล การตีความและการนําผลการประเมินไปใช
โดยเห็นผลสําเร็จในทางปฏิบัติเปนบางสวน
เหมือนระดับที่ 2 โดยมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับแนวทางการประเมินที่กําหนดและเห็นผลสําเร็จ
ในทางปฏิบัติเปนอยางดี และชัดเจน

วิธีการ

หลักฐาน

- การ
ตรวจสอบจาก
หลักฐาน

- หลักสูตรสถานศึกษา
- เอกสารประกอบ
หลักสูตร
- รายงานการประชุม
- แผนการจัดประสบการณ
- เอกสารเกี่ยวกับการ
ประเมิน
- บันทึกการทํางานของครู

- สัมภาษณครู

- แบบบันทึกการสัมภาษณ

- การสังเกต
การปฏิบัติงาน
ของครู

- แบบบันทึกการสังเกต
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2. การสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐาน การใชเครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม
0

1

2

3

2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กในการสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐานและการใชเครื่องมือการประเมิน
ระดับ
คําอธิบาย
ไมมีความรูความเขาใจหรือมีความรูความเขาใจที่ไมถูกตอง
ไมมีความรูความเขาใจหรือมีความรูความเขาใจที่ไมถูกตองเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการ
เกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กในการ
เรียนรูของเด็กในการสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐานและการใชเครื่องมือการประเมิน โดยไมเขาใจ
สังเกต การเก็บบันทึกหลักฐานและการใชเครื่องมือการประเมิน จุดมุงหมาย วิธีการ การเลือกใชวิธีการประเมินอยางเหมาะสม ตลอดจนไมมีความรูความเขาใจ
กระบวนการประเมินที่มีคุณภาพที่สัมพันธกับการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
มีความรูความเขาใจเพียงเล็กนอยเกี่ยวกับการประเมิน
มีความรูความเขาใจเพียงเล็กนอยเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กในการสังเกต
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กในการสังเกต การเก็บบันทึก การเก็บบันทึกหลักฐานและการใชเครื่องมือการประเมิน โดยมีความเขาใจเพียงเล็กนอยในการสังเกต
หลักฐานและการใชเครื่องมือการประเมินที่นอยและจํากัด
การเก็บบันทึกฐานและการใชเครื่องมือการประเมินที่เหมาะสมกับจุดมุงหมาย ถูกตองตามหลักการและ
วิธีการรวมทั้งการเลือกใชวิธีการประเมินอยางเหมาะสม ตลอดจนกระบวนการประเมินที่มีคุณภาพที่
สัมพันธกับการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กทั้งในการสังเกต การเก็บ
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กทั้งในการสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐานและการ บันทึกหลักฐานและการใชเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย โดยมีความเขาใจในการสังเกต การเก็บ
บันทึกฐานและการใชเครื่องมือการประเมินที่เหมาะสมกับจุดมุงหมาย ถูกตองตามหลักการและวิธีการ
ใชเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย
รวมทั้งการเลือกใชวิธีการประเมินอยางเหมาะสม ตลอดจนกระบวนการประเมินที่มีคุณภาพที่สมั พันธ
มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการ กับการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก และสามารถอธิบายการประเมินพัฒนาการและการ
และการเรียนรูของเด็กทั้งในการสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐาน เรียนรูได
และการใชเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย และนําไปใชได มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กทั้งในการสังเกต
การเก็บบันทึกหลักฐานและการใชเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย โดยมีความเขาใจในการสังเกต
อยางเหมาะสม
การเก็บบันทึกฐานและการใชเครื่องมือการประเมินที่เหมาะสมกับจุดมุงหมาย ถูกตองตามหลักการและ
วิธีการรวมทั้งการเลือกใชวิธีการประเมินอยางเหมาะสม ตลอดจนกระบวนการประเมินที่มีคุณภาพที่
สัมพันธกับการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก สามารถอธิบายการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูได และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติจริงในหองเรียน

วิธีการ
- การทดสอบ
- การ
ตรวจสอบจาก
หลักฐาน
- สัมภาษณครู

หลักฐาน
- แบบวัดความรูความ
เขาใจ
- เอกสารเกี่ยวกับการ
ประเมิน
- บันทึกการทํางานของครู
- แบบบันทึกการสัมภาษณ

- การสังเกต
การปฏิบัติงาน
ของครู

- แบบบันทึกการสังเกต
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2. การสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐาน การใชเครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม (ตอ)
2.2 มีความสามารถในการสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐานและการใชเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย
ระดับ
0 ไมมีความสามารถในการสังเกต การเก็บบันทึก
หลักฐาน และการใชเครื่องมือในการประเมิน หรือทํา
ไดไมถูกตอง
1 มีความสามารถในการสังเกตและการเก็บบันทึก
หลักฐานที่ไมคอยเปนระบบ มีความชัดเจนเพียง
เล็กนอย และใชเครื่องมือการประเมินนอยชนิด

2 มีความสามารถในการสังเกตและการเก็บบันทึก
หลักฐานที่เปนระบบ และการใชเครื่องมือการ
ประเมินที่หลากหลาย

3 มีความสามารถในวางแผนและการปฏิบัติในการ
สังเกต การเก็บบันทึกหลักฐานอยางเปนระบบและมี
การใชเครื่องมือการประเมินที่หลากหลายเหมาะสม
กับเด็ก

คําอธิบาย
ไมมีความสามารถในการสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐาน และการใชเครื่องมือในการ
ประเมิน หรือทําไดไมถูกตอง ไมมีความสัมพันธกันตลอดทั้งกระบวนการ

วิธีการ
- การ
ทดสอบ

มีความสามารถในการสังเกตแตยังขาดการบันทึกหลักฐาน หรือ เก็บบันทึกหลักฐานไว
แตไมมีระบบในการเก็บ ไมมีการกําหนดวัตถุประสงคในการเก็บ มีความซ้ําซอนในบาง
ดานของพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก สวนบางดานไมมีการเก็บ หรือ มีการเก็บ
บันทึกหลักฐานไวแตไมมีการจัดขอมูลไวเปนหมวดหมูวาจะประเมินในดานใด สวน
เครื่องมือในการประเมินที่ใชมีเพียงแบบตรวจสอบรายการ หรือใชไดเพียงนอยชนิด

- หลักสูตรสถานศึกษา
- การ
- เอกสารประกอบ
ตรวจสอบ
จากหลักฐาน หลักสูตร
- เอกสารเกี่ยวกับการ
ประเมิน
- บันทึกการทํางานของ
ครู
- สัมภาษณ
- แบบบันทึกการ
ครู
สัมภาษณ
- การสังเกต
- แบบบันทึกการ
การ
สังเกต
ปฏิบัติงาน
ของครู

มีความสามารถในการสังเกตและการเก็บบันทึกหลักฐานที่เปนระบบ มีการกําหนด
วัตถุประสงคในการเก็บและมีบันทึกหลักฐานพัฒนาการทุกดาน หลักฐานและขอมูลที่
จัดเก็บมีการจัดทําไวเปนหมวดหมู มีรายละเอียดชัดเจน สามารถนําไปใชในการประเมิน
ไดอยางครบถวนทุกพัฒนาการ สําหรับเครื่องมือในการประเมินที่เลือกใชมีความ
หลากหลายทั้งแบบสํารวจรายการ แบบบันทึกพัฒนาการแบบสรุป และแบบบันทึก
พัฒนาการแบบละเอียด แบบบันทึกยาว แบบบันทึกสุขภาพ รวมทั้งเกณฑการประเมิน
และแนวทางการประเมินที่ชัดเจน
เหมือนระดับที่ 2 แตมีการวางแผนและทําตามแผนที่กําหนดไว ทั้งนี้สามารถเลือกใช
เครื่องมือในการประเมินหรือสรางเครื่องมือในการประเมินไดเหมาะสมกับอายุ
ความสามารถและบริบททางสังคมวัฒนธรรมของเด็ก

หลักฐาน
- แบบวัดความรูความ
เขาใจ
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2. การสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐาน การใชเครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม (ตอ)
2.3 วิเคราะหคุณลักษณะของเด็ก โดยทราบถึงจุดแข็งและ จุดออนของเด็ก
ระดับ
0 ไมสามารถ วิเคราะหคุณลักษณะของเด็กใหเห็นถึงจุด
แข็งและจุดออนของเด็ก
1 วิเคราะหคุณลักษณะของเด็กไดไมชัดเจน โดยทราบ
ถึงจุดแข็งและจุดออนของเด็กเพียงเล็กนอย
2 วิเคราะหคุณลักษณะของเด็กไดชัดเจน โดยทราบถึง
จุดแข็งและ จุดออนของเด็กแตละคน แตนําผลที่ไดมา
ใชในการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
เพียงเล็กนอย

3 วิเคราะหคุณลักษณะของเด็ก ไดชัดเจนโดยทราบถึง
จุดแข็งและ จุดออนของเด็กแตละคนและเด็กทั้งกลุม
และนําผลที่ไดมาใชในการสงเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กอยางตอเนื่อง

คําอธิบาย
ไมสามารถ วิเคราะหคุณลักษณะของเด็กใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดออนของเด็กที่มีความแตกตางจากเด็กคนอื่น
และไมสามารถบอกถึงความกาวหนาหรือความลาชาทางพัฒนาการตามเกณฑอายุของเด็ก
สามารถ วิเคราะหคุณลักษณะของเด็กใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดออนของเด็กที่มีความแตกตางจากเด็กคนอื่นเพียง
เล็กนอย และสามารถบอกถึงความกาวหนาหรือความลาชาทางพัฒนาการตามเกณฑอายุของเด็ก แตยังให
รายละเอียดไดนอย ตัวอยาง นองแปงอายุ 4 ป มีพัฒนาการดานรางกาย ดี กลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก

แข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกันดี สุขภาพแข็งแรง
สามารถวิเคราะหคุณลักษณะของเด็กไดชัดเจน โดยทราบถึงจุดแข็งและจุดออนของเด็กแตละคนที่มีความ
แตกตางจากเด็กคนอื่น และสามารถบอกถึงความกาวหนาหรือความลาชาทางพัฒนาการตามเกณฑอายุของเด็ก
ใหรายละเอียดชัดเจนไดแตนําผลที่ไดมาใชในการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเพียงเล็กนอย
ตัวอยาง นองแปงอายุ 4 ป มีพัฒนาการน้ําหนักนอย มีการเคลื่อนไหวรางกายในการทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยาง
คลองแคลว ชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันตางๆ ไดดี ควรใหเด็กรับประทานอาหารและนมเพิ่มเติม
วิเคราะหคุณลักษณะของเด็ก ไดชัดเจนโดยทราบถึงจุดแข็งและ จุดออนของเด็กแตละคนและเด็กทั้งกลุม
สามารถบอกถึงความกาวหนาหรือความลาชาทางพัฒนาการตามเกณฑอายุของเด็ก ใหรายละเอียดชัดเจน และนํา
ผลที่ไดมาใชในการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอยางตอเนื่อง
ตัวอยาง นองแปงมีพัฒนาการที่ดีทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา สุขภาพรางกายแข็งแรงแตมี
น้ําหนักนอย ควรดูแลเปนพิเศษในการรับประทานอาหารเนื่องจากไมคอยยอมรับประทานอาหารบางประเภท
เชน อาหารที่ใสผัก มีการเคลื่อนไหวรางกายในการทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางคลองแคลว ชวยเหลือตนเองในการ
ทํากิจวัตรประจําวันตางๆ ไดดี มีความสุขในการเรียนรู ชอบใชคําถามในการเรียนรู สนทนาโตตอบไดชัดเจน
ควรสนับสนุนใหนองแปงไดเรียนรูจากหนังสือภาพ หนังสือนิทานดวยการเลานิทานและสนทนากับนองแปง
อยางสม่ําเสมอ จะทําใหนองแปงเรียนรูไดดียิ่งขึ้นและมีความพรอมสําหรับการพัฒนาการอาน นอกจากนี้นอง
แปงเขากับเพื่อนไดดี ราเริงแจมใส สนุกสนานในการกิจกรรมตาง ๆ

วิธีการ
- การ
ทดสอบ

หลักฐาน
- แบบวัดความรูความ
เขาใจ

- หลักสูตรสถานศึกษา
- การ
- เอกสารประกอบ
ตรวจสอบ
จากหลักฐาน หลักสูตร
- เอกสารทางวิชาการ
ของโรงเรียน
- รายงานการประชุม
- เอกสารเกี่ยวกับการ
- สัมภาษณ ประเมิน
- บันทึกการทํางานของ
ครู
ครู
- การสังเกต
การ
ปฏิบัติงาน
ของครู

- แบบบันทึกการ
สัมภาษณ
- แบบบันทึกการ
สังเกต
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2. การสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐาน การใชเครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม (ตอ)
2.4 ใชเครื่องมือการประเมินและแนวทางการประเมินทีเ่ หมาะสมกับเด็กปกติ เด็กทีม่ ีความตองการพิเศษและเด็กที่มีความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรม
ระดับ
0 ไมไดใชเครื่องมือการประเมินและแนวทางการ
ประเมินที่เหมาะสมกับเด็กปกติ เด็กที่มีความตองการ
พิเศษและเด็กที่มีความแตกตางทางภาษาและ
วัฒนธรรมหรือใชอยางไมเหมาะสม

คําอธิบาย
ไมไดใชเครื่องมือการประเมินและแนวทางการประเมินที่เหมาะสมกับเด็กปกติ เด็กที่มี
ความตองการพิเศษและเด็กที่มีความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมหรือใชอยางไม
เหมาะสม หรือใชเครื่องมือนอยชนิดที่เหมือนกันกับเด็กทุกคนโดยไมไดคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลของเด็ก

วิธีการ
- การ
ทดสอบ

หลักฐาน
- แบบวัดความรูความ
เขาใจ

- การ
- หลักสูตรสถานศึกษา
ตรวจสอบ
- เอกสารประกอบ
1 ใชเครื่องมือการประเมินและแนวทางการประเมินที่
ใชเครื่องมือการประเมินและแนวทางการประเมินที่จํากัด โดยใชไดเหมาะสมกับเด็ก
จากหลักฐาน หลักสูตร
จํากัด โดยใชไดเหมาะสมกับเด็กปกติเทานั้น แตไมได ปกติเทานั้นและใชไดเหมาะสมกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูเพียงบางดาน
- เอกสารทางวิชาการ
คํานึงถึงหรือไมมีความเหมาะสมกับเด็กที่มีความ
ขอมูลที่ไดจากการประเมินยังมีรายละเอียดที่ไมชัดเจนในบางดาน และไมไดคํานึงถึง
ของโรงเรียน
ตองการพิเศษและเด็กที่มีความแตกตางทางภาษาและ หรือไมมีความเหมาะสมกับเด็กที่มีความตองการพิเศษและเด็กที่มีความแตกตางทางภาษา
- รายงานการประชุม
วัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
- เอกสารเกี่ยวกับการ
ใชเครื่องมือการประเมินและแนวทางการประเมินที่เหมาะสมทั้งกับเด็กปกติ เด็กที่มี
ประเมิน
2 ใชเครื่องมือการประเมินและแนวทางการประเมินที่
เหมาะสมทั้งกับเด็กปกติ เด็กที่มีความตองการพิเศษ
ความตองการพิเศษและเด็กที่มีความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรม แตยังใชไดอยาง
- บันทึกการทํางานของ
และเด็กที่มีความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรม แต จํากัด โดยใชไดเหมาะสมกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูเพียงบางดาน ขอมูล -สัมภาษณครู ครู
ยังใชไดอยางจํากัด
ที่ไดจากการประเมินยังมีรายละเอียดที่ไมชัดเจนในบางดาน
- การสังเกต - แบบบันทึกการ
ใชเครื่องมือการประเมินและแนวทางการประเมินที่
ใชเครื่องมือการประเมินและแนวทางการประเมินที่เหมาะสมกับเด็กปกติ เด็กที่มีความ
การ
สัมภาษณ
3 เหมาะสมกับเด็กปกติ เด็กที่มีความตองการพิเศษและ
ต
อ
งการพิ
เ
ศษและเด็
ก
ที
ม
่
ค
ี
วามแตกต
า
งทางภาษาและวั
ฒ
นธรรม
โดยใช
ไ
ด
เ
หมาะสมกั
บ
ปฏิบัติงาน
เด็กที่มีความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรม และ
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูทุกดาน ขอมูลที่ไดจากการประเมินยังมี
- แบบบันทึกการ
ของครู
เสมอภาคกับเด็กทุกกลุมและผลการประเมินที่ไดมี
รายละเอียดชัดเจนและผลการประเมินที่ไดมีความเที่ยงตรง ชัดเจนและเสมอภาค
สังเกต
ความเที่ยงตรง ชัดเจน
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2. การสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐาน การใชเครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม (ตอ)
2.5 ตีความผลการประเมินเพื่อใหขอเสนอแนะแกผปู กครองในการพัฒนาเด็กและใชขอมูลจากการประเมินทีส่ งผลตอการปฏิบัติ
ระดับ
คําอธิบาย
0 ไมสามารถตีความผลการประเมินเพื่อใหขอเสนอแนะ ไมสามารถตีความผลการประเมินจากขอมูลที่ไดจากการประเมิน เนื่องจากขอมูลที่เก็บ
แกผูปกครองในการพัฒนาเด็กและใชขอมูลจากการ
ไมเปนระบบและไมมีหลักฐานเพียงพอ จึงไมสามารถนําขอมูลจากการตีความผลการ
ประเมินที่สงผลตอการปฏิบัติ
ประเมินมาใชเพื่อใหขอเสนอแนะแกผูปกครองในการพัฒนาเด็กและใชขอมูลจากการ
ประเมินที่สงผลตอการปฏิบัติได
1 สามารถตีความผลการประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูไดชัดเจนเพียงเล็กนอย โดยใหขอเสนอแนะแก สามารถตีความผลการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูไดชัดเจนเพียงเล็กนอย ขอมูลที่
เก็บเปนระบบและมีหลักฐานเพียงพอ แตยังไมสามารถวิเคราะหเชื่อมโยงขอมูลจากการ
ผูปกครองในการพัฒนาเด็กและใชขอมูลจากการ
ประเมินในการตีความขอมูลจากการประเมิน ที่ใหขอเสนอแนะแกผูปกครองในการ
ประเมินที่สงผลตอการปฏิบัติเพียงเล็กนอย
พัฒนาเด็กและใชขอมูลจากการประเมินที่สงผลตอการปฏิบัติเพียงเล็กนอย
สามารถตีความผลการประเมินพัฒนาการและการ

วิธีการ
- การ
ทดสอบ

หลักฐาน
- แบบวัดความรูความ
เขาใจ

- การ
- หลักสูตรสถานศึกษา
ตรวจสอบ
- เอกสารประกอบ
จากหลักฐาน หลักสูตร
- เอกสารทางวิชาการ
ของโรงเรียน
- รายงานการประชุม
- เอกสารเกี่ยวกับการ
เรียนรูไดชัดเจน แตยังใหขอเสนอแนะแกผูปกครอง
สามารถตีความผลการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูไดชัดเจน ขอมูลที่เก็บเปนระบบ
ประเมิน
2 ในการพัฒนาเด็กและใชขอมูลจากการประเมินที่สงผล และมีหลักฐานเพียงพอ สามารถวิเคราะหเชื่อมโยงขอมูลจากการประเมินในการตีความ - สัมภาษณ - บันทึกการทํางานของ
ตอการปฏิบัติเพียงเล็กนอย
ขอมูลจากการประเมิน แตยังใหขอเสนอแนะแกผูปกครองในการพัฒนาเด็กและใชขอมูล ครู
ครู
สามารถตีความผลการประเมินพัฒนาการและการ
จากการประเมินที่สงผลตอการปฏิบัติเพียงเล็กนอย
- แบบบันทึกการ
เรียนรูไดชัดเจน ใหขอเสนอแนะแกผูปกครองในการ
สัมภาษณ
สามารถตีความผลการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูไดชัดเจน ขอมูลที่เก็บเปนระบบ
3 พัฒนาเด็กอยางเหมาะสมและใชขอมูลจากการ
และมีหลักฐานเพียงพอ สามารถวิเคราะหเชื่อมโยงขอมูลจากการประเมินในการตีความ
ประเมินที่สงผลตอการปฏิบัติที่ไดประโยชนและมี
ขอมูลจากการประเมิน ใหขอเสนอแนะแกผูปกครองในการพัฒนาเด็กอยางเหมาะสม
ความตอเนื่อง
และใชขอมูลจากการประเมินที่สงผลตอการปฏิบัติที่ไดประโยชนและมีความตอเนื่อง
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3. การประเมินดวยความรับผิดชอบ
3.1 กําหนดแนวทางในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กโดยมีความเกีย่ วของกับขอกําหนดตาง ๆ ทางการศึกษาและกฎหมาย
ระดับ
0 ไมมีการกําหนดแนวทางในการประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็กที่มีความเกี่ยวของกับ
ขอกําหนดตาง ๆ ทางการศึกษาและกฎหมายหรือ
กําหนดไวแตไมมีความเกี่ยวของ

คําอธิบาย
ไมมีการกําหนดแนวทางในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กที่มีความ
เกี่ยวของกับขอกําหนดตาง ๆ ทางการศึกษาและกฎหมายหรือกําหนดไวแตไมมีความ
เกี่ยวของ

วิธีการ
- การ
ทดสอบ

หลักฐาน
- แบบวัดความรูความ
เขาใจ

- การ
- หลักสูตรสถานศึกษา
ตรวจสอบ
- เอกสารประกอบ
กําหนดแนวทางในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กโดยมีความเกี่ยวของกับ จากหลักฐาน หลักสูตร
1 กําหนดแนวทางในการประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กโดยมีความเกี่ยวของกับขอกําหนด ตาง ขอกําหนดตาง ๆ ทางการศึกษาและกฎหมายเพียงเล็กนอย เชน นําเฉพาะขอกําหนดใน
- เอกสารทางวิชาการ
ๆ ทางการศึกษาและกฎหมายเพียงเล็กนอย ไมมี
หลักสูตรมาใช
ของโรงเรียน
ความสัมพันธหรือขัดแยงในบางประเด็น
- รายงานการประชุม
- เอกสารเกี่ยวกับการ
กํ
า
หนดแนวทางในการประเมิ
น
พั
ฒ
นาการและการ
กํ
า
หนดแนวทางในการประเมิ
น
พั
ฒ
นาการและการเรี
ย
นรู
ข

องเด็
ก
โดยมี
ค
วามเกี
ย
่
วข
อ
งกั
บ
2
ประเมิน
เรียนรูของเด็กโดยมีความเกี่ยวของกับขอกําหนด ตาง ขอกําหนดตาง ๆ ทางการศึกษาและกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติการศึกษา สิทธิเด็ก
- บันทึกการทํางานของ
ๆ ทางการศึกษาและกฎหมาย แตมีความเหมาะสมและ ประกาศ/คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรปฐมวัย การประกันคุณภาพ การศึกษาขั้น
ครู
เปนไปไดในทางปฏิบัติเพียงเล็กนอย
พื้นฐาน แตมีความเหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏิบัติเพียงเล็กนอย
3 กําหนดแนวทางในการประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กโดยมีความเกี่ยวของกับขอกําหนด ตาง
ๆ ทางการศึกษาและกฎหมาย มีความเหมาะสมและ
เปนไปไดในทางปฏิบัติ

- สัมภาษณ
กําหนดแนวทางในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กโดยมีความเกี่ยวของกับ ครู
ขอกําหนดตาง ๆ ทางการศึกษาและกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติการศึกษา สิทธิเด็ก
ประกาศ/คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรปฐมวัย การประกันคุณภาพ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีความเหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏิบัติ

- แบบบันทึกการ
สัมภาษณ
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3. การประเมินดวยความรับผิดชอบ (ตอ)
3.2 แสดงใหเห็นถึงความตระหนักในการประเมินที่มีความรับผิดชอบและไมรับผิดชอบ
ระดับ
0 ไมไดแสดงใหเห็นถึงความตระหนักในการประเมินที่
มีความรับผิดชอบและไมรับผิดชอบหรือแสดงไม
เหมาะสม
1 แสดงใหเห็นถึงความตระหนักในการประเมินที่มี
ความรับผิดชอบและไมรับผิดชอบเพียงเล็กนอยโดย
ไมสามารถยกตัวอยางใหเห็นในทางปฏิบัติได

2 แสดงใหเห็นความตระหนักถึงการประเมินที่มีความ
รับผิดชอบและไมรับผิดชอบ โดยสามารถยกตัวอยาง
ใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจนในทางปฏิบัติได
3 แสดงใหเห็นความตระหนักถึงการประเมินที่มีความ
รับผิดชอบและไมรับผิดชอบ โดยสามารถยกตัวอยาง
ใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจนและสอดคลองกับการ
ปฏิบัติ

คําอธิบาย
ไมไดแสดงใหเห็นถึงความตระหนักในการประเมินที่มีความรับผิดชอบและไม
รับผิดชอบหรือแสดงไมเหมาะสมโดยไมไดคํานึงถึงการวางแนวทางการประเมินและใช
วิธีการประเมินที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย การเก็บขอมูลอยางเปนระบบ การตรวจสอบ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลที่ถูกตอง การตีความและการนําผลการประเมินไปใชใหเปน
ประโยชนในการพัฒนาเด็กและครอบครัว

วิธีการ
- การ
ทดสอบ

หลักฐาน
- แบบวัดความรูความ
เขาใจ

- หลักสูตรสถานศึกษา
- การ
- เอกสารประกอบ
ตรวจสอบ
หลักสูตร
แสดงใหเห็นถึงความตระหนักในการประเมินที่มีความรับผิดชอบและไมรับผิดชอบเพียง จากหลักฐาน - เอกสารทางวิชาการ
เล็กนอย โดยมีการคํานึงถึงการวางแนวทางการประเมินและใชวิธีการประเมินที่เหมาะ
ของโรงเรียน
กับเด็กปฐมวัย การเก็บขอมูลอยางเปนระบบ การตรวจสอบขอมูล การวิเคราะหขอมูลที่
- รายงานการประชุม
ถูกตอง การตีความและการนําผลการประเมินไปใชใหเปนประโยชนในการพัฒนาเด็ก
- เอกสารเกี่ยวกับการ
และครอบครัวเพียงเล็กนอย และไมสามารถยกตัวอยางใหเห็นในทางปฏิบัติไดอยาง
- สัมภาษณ ประเมิน
ชัดเจน
- บันทึกการทํางานของ
ครู
ครู
เหมือนระดับ 2 และสามารถยกตัวอยางใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจนในทางปฏิบัติได
- การสังเกต - แบบบันทึกการ
สัมภาษณ
การ
เหมือนระดับ 2 และสามารถยกตัวอยางใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจนและสอดคลองกับ
- แบบบันทึกการ
ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติ
สังเกต
ของครู
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3. การประเมินดวยความรับผิดชอบ (ตอ)
3.3 มีความเขาใจในการประเมินและมีความรับผิดชอบเมื่อตองทํางานกับเด็กที่มีความหลากหลาย
0

1

2

3

ระดับ
ไมมีความเขาใจในการประเมินและความรับผิดชอบ
ในการทํางานกับเด็กปกติ และไมสามารถปฏิบัติได
อยางเหมาะสมกับเด็กพิเศษและเด็กที่มีความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม
มีความเขาใจในการประเมินและมีความรับผิดชอบใน
การทํางานกับเด็กปกติ แตไมสามารถปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสมกับเด็กพิเศษและเด็กที่มีความแตกตางทาง
วัฒนธรรม
มีความเขาใจในการประเมินและมีความรับผิดชอบใน
การทํางานกับเด็กปกติ เด็กพิเศษและเด็กที่มีความ
แตกตางทางวัฒนธรรม แตเห็นผลในทางปฏิบัติไม
ชัดเจน
มีความเขาใจในการประเมินและมีความรับผิดชอบใน
การทํางานกับเด็กปกติ เด็กพิเศษและเด็กที่มีความ
แตกตางทางวัฒนธรรม และสามารถแสดงใหเห็นถึง
ผลดีในทางปฏิบัติ

คําอธิบาย
ไมมีความเขาใจในการประเมินและความรับผิดชอบในการทํางานกับเด็กปกติ โดยไมไดมีการวาง
แผนการดําเนินการในการประเมินอยางตอเนื่อง การสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐานและการใช
เครื่องมือการประเมินยังไมเหมาะสมและมีคุณภาพ การวิเคราะหขอมูล การตีความจากผลการประเมิน
และการนําผลการประเมินไปใชยังไมชัดเจน และไมสามารถปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับเด็กพิเศษและ
เด็กที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม
มีความเขาใจในการประเมินและมีความรับผิดชอบในการทํางานกับเด็กปกติ มีการวางแผนการ
ดําเนินการในการประเมินอยางตอเนื่อง การสังเกต การเก็บบันทึกหลักฐานและการใชเครื่องมือการ
ประเมินเหมาะสมและมีคุณภาพ การวิเคราะหขอมูล การตีความจากผลการประเมินถูกตองและการนํา
ผลการประเมินไปใชชัดเจน แตไมสามารถปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับเด็กพิเศษและเด็กที่มีความ
แตกตางทางวัฒนธรรม
มีความเขาใจในการประเมินและมีความรับผิดชอบในการทํางานกับเด็กปกติ เด็กพิเศษและเด็กที่มีความ
แตกตางทางวัฒนธรรม มีการวางแผนการดําเนินการในการประเมินอยางตอเนื่อง การสังเกต การเก็บ
บันทึกหลักฐานและการใชเครื่องมือการประเมินเหมาะสมและมีคุณภาพ การวิเคราะหขอมูล การ
ตีความจากผลการประเมินถูกตองและการนําผลการประเมินไปใชชัดเจน แตเด็กพิเศษและเด็กที่มีความ
แตกตางทางวัฒนธรรมเห็นผลในทางปฏิบัติไมชัดเจน
มีความเขาใจในการประเมินและมีความรับผิดชอบในการทํางานกับเด็กปกติ เด็กพิเศษและเด็กที่มีความ
แตกตางทางวัฒนธรรม มีการวางแผนการดําเนินการในการประเมินอยางตอเนื่อง การสังเกต การเก็บ
บันทึกหลักฐานและการใชเครื่องมือการประเมินเหมาะสมและมีคุณภาพ การวิเคราะหขอมูล การ
ตีความจากผลการประเมินถูกตองและการนําผลการประเมินไปใชชัดเจน และสามารถแสดงใหเห็นถึง
ผลดีในทางปฏิบัติ

วิธีการ
- การ
ทดสอบ

หลักฐาน
- แบบวัดความรูความ
เขาใจ

- การ
- เอกสารเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ
ประเมิน
จากหลักฐาน - บันทึกการทํางานของ
ครู
- สัมภาษณ
ครู
- การสังเกต
การ
ปฏิบัติงาน
ของครู

- แบบบันทึกการ
สัมภาษณ
- แบบบันทึกการ
สังเกต
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4. การเปนหุนสวนในการรวมประเมินกับครอบครัวและผูที่มีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ
4.1 มีการสรางความสัมพันธที่ดีและความเปนหุนสวนกับผูปกครองและ/หรือผูรวมงานโดยการมีสวนรวมในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กรวมกัน
ระดับ
คําอธิบาย
วิธีการ
หลักฐาน
0 ไมมีการสรางความสัมพันธที่ดีและความเปนหุนสวน
กับผูปกครองและ/หรือผูรวมงานโดยการมีสวนรวม
ในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
รวมกัน
1 มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองและ
ผูรวมงาน แตในการประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูมีสวนรวมในการแสดงความเห็นและบทบาท
ตามที่กําหนดไวเทานั้น
2 มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองและ
ผูรวมงาน แตในการประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกันในสวนของ
การตีความและการนําผลการประเมินไปปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง
3 มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองและ
ผูรวมงาน และในการประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกันตลอดทั้ง
กระบวนการ ทั้งในการกําหนดเปาหมาย การวางแผน
การตีความและการนําผลการประเมินไปปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง

ไมมีการสรางความสัมพันธที่ดีและความเปนหุนสวนกับผูปกครองและ/หรือผูรวมงาน
โดยการมีสวนรวมในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กรวมกัน ปฏิบัติงาน
และแสดงบทบาทตามความรับผิดชอบแตไมมีการสรางความสัมพันธและการประสาน
ความรวมมือกัน

- การ
- หลักสูตรสถานศึกษา
ตรวจสอบ
- เอกสารประกอบ
จากหลักฐาน หลักสูตร
- เอกสารทางวิชาการ
ของโรงเรียน
มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองและผูรวมงาน แตในการประเมินพัฒนาการ
- รายงานการประชุม
และการเรียนรูมีสวนรวมในการแสดงความเห็นและบทบาทตามที่กําหนดไวเทานั้น ใช
- เอกสารเกี่ยวกับการ
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู และขอมูลจากการประเมินมาเปนสวนในการสราง
ประเมิน
ความสัมพันธที่ดีเพียงเล็กนอย
- บันทึกการทํางานของ
- สัมภาษณ ครู
มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองและผูรวมงาน แตในการประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรูมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกันในสวนของการตีความและการนําผล ครู
- แบบบันทึกการ
การประเมินไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง ไมไดใชโอกาสตาง ๆ ในแตละขั้นตอนของการ
สัมภาษณ
ประเมินตลอดทั้งกระบวนการมาสรางความสัมพันธและความเปนหุนสวน
มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองและผูรวมงาน และในการประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรูมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกันตลอดทั้งกระบวนการ ทั้งในการ
กําหนดเปาหมาย การวางแผน การตีความและการนําผลการประเมินไปปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องโดยใชโอกาสตาง ๆ ในแตละขั้นตอนของการประเมินมาสรางความสัมพันธอัน
ดี และความเปนหุนสวนในการพัฒนาเด็กรวมกัน

- การสังเกต
การ
ปฏิบัติงาน
ของครู

- แบบบันทึกการ
สังเกต
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4. การเปนหุนสวนในการรวมประเมินกับครอบครัวและผูที่มีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ (ตอ)
4.2 มีการสื่อสารกับผูปกครองและ/หรือผูร วมงานในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอยางตอเนื่อง
ระดับ
0 ไมมีการสื่อสารกับผูปกครองและ/หรือผูรวมงานใน
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอยาง
ตอเนื่อง และไมมีการแสดงความเห็นรวมกัน

คําอธิบาย

วิธีการ
หลักฐาน
ไมมีการสื่อสารกับผูปกครองและ/หรือผูรวมงานในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของ - การ
- รายงานการประชุม
เด็กอยางตอเนือ่ งดวยวิธีการใด ๆ และไมมกี ารแสดงความคิดเห็นรวมกัน หรือ มีการสือ่ สารแต ตรวจสอบ
- ประกาศ จดหมาย
ไมไดคํานึงถึงความเกี่ยวของกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กที่เด็กและ
จากหลักฐาน สมุดสื่อสาร และ
ครอบครัวจะไดรบั ประโยชน ไมมกี ารนําความคิดเห็นของผูปกครองมาใชในการประเมิน
หลักฐานอื่น ๆ
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
เกี่ยวกับการสื่อสาร
1 มีการสื่อสารกับผูปกครองและ/หรือผูรวมงานในการ
มีการสื่อสารกับผูป กครองและ/หรือผูรวมงานในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
- เอกสารเกี่ยวกับการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอยาง
อยางตอเนือ่ งแตเปนการสือ่ สารทางเดียว โดยการใชประกาศ จดหมายแจงเพื่อทราบ มีการ
ประเมิน
ตอเนื่องแตเปนการสื่อสารทางเดียว ไมมีการแสดง
คํานึงถึงความเกี่ยวของกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กที่เด็กและครอบครัวจะ
- บันทึกการทํางานของ
ความคิดเห็นรวมกัน
ไดรับประโยชนนอ ยและมีการนําความคิดเห็นของผูป กครองมาใชในการประเมินพัฒนาการ
ครู
และการเรียนรูของเด็กเพียงเล็กนอย ไมมีการแสดงความคิดเห็นรวมกัน
- สัมภาษณ
2 มีการสื่อสารกับผูปกครองและ/หรือผูรวมงานในการ
- แบบบันทึกการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอยาง
มีการสื่อสารกับผูป กครองและ/ หรือผูรวมงานในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ครู
สัมภาษณ
ตอเนื่องและหลากหลายวิธี และเปดโอกาสใหมีการ อยางตอเนือ่ ง โดยใชการสื่อสารหลายวิธี ทั้งการสื่อสารทางเดียวเชน ใชสมุดสื่อสาร และการ
- การสังเกต
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
สื่อสารสองทางเชน การพูดคุย การสนทนา การประชุมเดี่ยว การประชุมกลุม การพูดคุยอยาง
- แบบบันทึกการ
เปนทางการและไมเปนทางการ การประชุม และเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นรวมกัน การ
สังเกต
3 มีการสื่อสารกับผูปกครองและ/หรือผูรวมงานในการ เกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กที่เด็กและครอบครัวจะไดรบั ประโยชน
ปฏิบัติงาน
ของครู
ระเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กหลากหลายวิธี
อยางตอเนื่อง มีการแสดงความเห็นในการประชุม ตก เหมือนระดับ 2 และมีการนําขอมูลจากการสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นรวมกันมาใชใน
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอยางตอเนื่องและเกิดผลในทางปฏิบัติ
ลงและปฏิบัติงานรวมกัน
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แบบเก็บขอมูลในการปฏิบัติงานของครู
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แบบเก็บขอมูลการปฏิบตั ิในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบ
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ ........... ป
3. สถานภาพ โสด
สมรส
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................................
4. ระดับการศึกษา (โปรดระบุทุกระดับการศึกษา)
1) อนุปริญญาหรือเทียบเทา วิชาเอก .................................วิชาโท ................................
2) ปริญญาตรีหรือเทียบเทา วิชาเอก .................................วิชาโท ................................
3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเทา วิชาเอก ..........................วิชาโท ......................
4) ปริญญาโทหรือเทียบเทา สาขาวิชา ................................................
5) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...........................................................................
5. ทานเริ่มประกอบอาชีพครู เมื่อป พ.ศ. .................. รวมระยะเวลา ........... ป
ทานเปนครูในระดับชั้นอนุบาล / ปฐมวัย รวมระยะเวลา .......................... ป
6. ทานมีภาระรับผิดชอบในฐานะครูอนุบาลอยางไรบาง
...............................................................................................................................
และมีภาระในงานโรงเรียนของทานทีน่ อกเหนือจากงานสอนมีอะไรบาง
................................................................................................................................
7. ในชวงปการศึกษา 2548 – 2550 ทานเคยไดรับการอบรมเรื่องการวัดและประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลกี่ครั้ง
ไมเคยเลย
เคยอบรม 1 ครั้ง เรื่องที่อบรม คือ .........................................................................
เคยอบรม 2 ครั้ง เรื่องที่อบรม คือ..........................................................................
เคยอบรม 3 ครั้ง เรื่องที่อบรม คือ .........................................................................
เคยอบรมมากกวา 3 ครั้ง เรื่องที่อบรม คือ.............................................................
อื่น ๆ โปรดระบุ ...................................................................................................
8. ทานพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูดวยวิธีการใดบาง
อานหนังสือ
เขารับการอบรม
ศึกษาดูงาน
ฝกปฏิบัติงาน
ทําวิจยั ในชัน้ เรียน
เขารวมกลุมหรือเครือขายเพื่อการเรียนรู
อินเตอรเน็ต
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ....................................................................
9. ทานชอบวิธีการหรือประสบความสําเร็จกับวิธกี ารใดในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู ..................................................................................................................
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
1. ทานกําหนดเปาหมายในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลหรือไม
- กําหนดวาอยางไร
- ทานใหความสําคัญกับเรื่องใดในการกําหนดเปาหมาย
2. เปาหมายที่ทา นกําหนดมีความสอดคลองกับการพัฒนาเด็ก การจัดประสบการณ รวมทัง้
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอยางไร
3. ทานเก็บบันทึกหลักฐานจากการประเมินเพื่อใชประโยชนในเรื่องใดบาง และเปนประโยชน
อยางไร
4. ทานมีแนวทางหรือกําหนดแนวทางในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัย
อนุบาลอยางไร
- มีการวางแผนในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูอยางไร
- ประเมินอะไรบาง
- ใชวิธีการใดในการประเมิน
- ใครมีสวนรวมในการประเมินบางและมีสว นรวมอยางไร
5. ทานคิดวาการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาลควรเปน
อยางไร
- การสังเกตควรทําอยางไร
- การเก็บบันทึกหลักฐานควรทําอยางไร
- เครื่องมือที่ใชควรมีอะไรบาง และใชอยางไร
6. ทานประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลอยางไร
- มีวิธีการสังเกตอยางไร
- เก็บบันทึกหลักฐานอยางไร
- ใชเครื่องมือในการประเมินอะไรบางและใชอยางไร
7. ขอใหทานยกตัวอยางพรอมหลักฐานที่แสดงการประเมินเด็กโดยการวิเคราะหคุณลักษณะ
ที่แสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออนของเด็กแตละคน และเด็กทั้งชั้นเรียน
8. ในชั้นเรียนของทานมีเด็กพิเศษหรือเด็กที่มีความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมหรือไม
- ถามี ทานมีการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูเด็กเหลานี้อยางไร แตกตางจากเด็กปกติ
หรือไม อยางไร
- ถาไมมี ทานคิดวาควรจะประเมินพัฒนาการและการเรียนรูเด็กเหลานี้อยางไร แตกตางจาก
เด็กปกติหรือไม อยางไร
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9. ขอใหทานยกตัวอยางการตีความผลการประเมิน และการใชผลการประเมินในการให
ขอเสนอแนะแกผูปกครองในการพัฒนาเด็ก
- ทานใชผลการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กในเรื่องใดบาง สงผลตอการปฏิบัติ
อยางไร และมีประโยชนอยางไร
10. ท า นศึ ก ษาข อ กํ า หนดต า ง ๆ ทางการศึ ก ษาและทางกฎหมาย เช น พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษา พุทธศักราช 2542 ฉบับแกไข2545หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546 มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพหรือไม
- ทานนํามาเปนสวนสําคัญในการกําหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กวัยอนุบาลอยางไร
11. ขอใหทานเลาเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กที่ปฏิบัติในการทํางาน
ของทานที่ผานมา
- ทานคิดวาสิ่งที่ทานปฏิบัติแสดงถึงความรับผิดชอบอยางไร และคิดวาควรคํานึงถึงเรื่องใดอีก
บางที่แสดงถึงความรับผิดชอบในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของครูอนุบาล
12. ในชั้นเรียนของทานมีเด็กที่มีความแตกตางกันหรือมีความหลากหลายบางหรือไม
แตกตางกันหรือมีความหลากหลายอยางไร
- ถามี ทานประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเหลานั้นอยางไร
- ถาไมมี แตถาในการทํางานตอไปทานพบวา ในชั้นเรียนของทานมีเด็กที่หลากหลาย ทานจะ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอยางไร
13. ทานสรางความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองและเพื่อนรวมงานอยางไร
- ในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูทานมีการทํางานรวมกับผูปกครองและเพื่อนรวมงาน
อยางไร ในเรื่องใดบาง
14. ในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กทานติดตอสื่อสารกับผูปกครองอยางไร
ใชวิธีการใดและในเรื่องใดบาง
- การติดตอสื่อสารนั้นมีความตอเนื่องอยางไรในแตละปการศึกษา
15. ทานพบปญหาใดบางในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล
- ทานคิดวาปญหาใดมีความสําคัญและตองการแกไขมากที่สุด
- สิ่งที่ทานตองการใหเกิดขึ้นหลังจากมีการแกไขปญหาแลวเปนอยางไร
- ทานสามารถแกไขปญหานั้นไดดวยตนเองหรือไม อยางไร
- ทานตองการความชวยเหลืออยางไรบางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
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16. สิ่งที่ทานปรารถนาเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลเปน
อยางไร
- ทานสามารถทําใหเกิดสิ่งนั้นไดหรือไม อยางไร
- ทานตองการความชวยเหลือใดบางหรือไม ในการทําใหเกิดสิ่งทีท่ านปรารถนา
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แบบบันทึกการประชุมกลุมการเรียนรู
ครั้งที่ .........................วันที่ .............................สถานที่...................................

ประเด็นสําคัญในการเรียนรู
กลุมการเรียนรู

สมาชิกแตละคน

การรับรูความสามารถชองตนของครู

ความรูใหมเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูข องเด็กวัยอนุบาล

ภาคผนวก ค

สถิติที่ใชในการวิจัย

1. สถิติที่ใชในการวิจัย
2. การแปลความหมายของคาทางสถิติ
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คาทางสถิติ

สถิติที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล และ สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การคํานวณหาคารอยละ ใชสูตร

คารอยละ
เมื่อ

=
n

=

N

=

n
× 100
N

จํานวนประชากรที่ตอบ
จํานวนประชากรทั้งหมด

2. การคํานวณคามัชฌิมเลขคณิต ( Mean ) ใชสูตร

เมื่อ

X

=

X

=

∑X

=

N

=

∑X
N

คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนน
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จํานวนผูใหขอมูล
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3. การคํานวณคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) ใชสูตร

=

S .D.

เมื่อ

∑X
N

S .D.

=

X

=

[∑ X ]

2

∑X
N

2

=
=
=

2

∑ X 
−

 N 

2

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนของผูใหขอมูล
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง
ผลรวมกําลังสองของคะแนนทั้งหมด
จํานวนผูใหขอมูล

สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. การคํานวณคาระดับความยาก ( Level of difficulty ) ใชสูตร

เมื่อ

P

=

P

=

RU

=

RL

=

f

=

RU + R L
2f

คาระดับความยาก
จํานวนผูใหขอมูลในกลุมสูงที่ตอบถูก
จํานวนผูใหขอมูลในกลุมต่ําที่ตอบถูก
จํานวนผูใหขอมูลแตละกลุมซึ่งเทากัน

2. การคํานวณคาอํานาจจําแนก ( Power of discrimination ) ใชสูตร

เมื่อ

r

=

r

=

RU

=

RL

=

RU − R L
f

คาอํานาจจําแนก
จํานวนผูใหขอมูลในกลุมสูงที่ตอบถูก
จํานวนผูใหขอมูลในกลุมต่ําที่ตอบถูก
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=

f

จํานวนผูใหขอมูลแตละกลุมซึ่งเทากัน

3. การคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง ( Reliability Co-efficient ) ของแบบวัดความเชื่อในหลักการสอน

ภาษาแบบธรรมชาติใชสูตรของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson-KR20) ดังนี้

เมื่อ

rXX

=

rXX

=

k

=

p

=

q

=

pq

=

∑

=

2
X

=

S

k  ∑ pq 
1 −

k − 1 
S X2 

คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
จํานวนขอสอบในแบบวัดความรู
สัดสวนของคนที่ตอบขอสอบถูกตอง
สัดสวนของคนที่ตอบขอสอบผิด
ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
( ผลคูณของสัดสวนของผูที่ตอบถูกและผิด )
ผลบวกของ pq ทุกขอ
ความแปรปรวนของคะแนนรวม
( ประคอง กรรณสูต, 2538 )

การแปลความหมายของคาทางสถิติ
ระดับความยาก
ระดับความยาก ( Level of Difficulty ) หมายถึง สัดสวนของผูที่ตอบขอนั้นถูก หรือเลือกคําตอบขอนั้น เขียน
แทนดวยสัญลักษณ “ P ” มีคาอยูระหวาง 0.00 ถึง 1.00 ความหมายและผลการพิจารณา คาระดับความยากมี
รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 30
ตารางที่ 19

การแปลความหมายของคาระดับความยาก

คาระดับความยาก
0.80 - 1.00
0.60 - 0.79
0.50 - 0.59
0.20 - 0.49
0.00 - 0.19

ความหมาย
เปนขอที่งายมาก
เปนขอที่คอนขางงาย
เปนขอที่ยากพอเหมาะ
เปนขอที่คอนขางยาก
เปนขอที่ยากมาก

ผลการพิจารณา
ไมดี ไมควรนํามาใช
เขาเกณฑ นํามาใชได
คุณภาพดี
เขาเกณฑ นํามาใชได
ไมดี ไมควรนํามาใช
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อํานาจจําแนก
อํานาจจําแนก ( Power of Discrimination ) หมายถึง ประสิทธิภาพของขอสอบแตละขอที่สามารถจําแนกคน
ตามระดับความสามารถ นิยมเขียนแทนดวยสัญลักษณ “ r ” มีคาอยูระหวาง -1.00 ถึง +1.00 ความหมายและผล
การพิจารณา คาอํานาจจําแนกมีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 31
ตารางที่ 20

การแปลความหมายของคาอํานาจจําแนก

คาอํานาจจําแนก
0.40 - 1.00
0.30 - 0.39
0.20 - 0.29
0.00 - 0.19

ความหมาย
จําแนกไดอยางสมบูรณ
จําแนกไดคอนขางสูง
จําแนกใชได
จําแนกไมได

ผลการพิจารณา
ดีมาก
ดี
ดีพอสมควร
ไมดี

ภาคผนวก ง

คูมือ การใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
เพื่อเสริมสรางการรับรูความสามารถของตนของครูอนุบาล
แผนการจัดกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรู
ความสามารถของตนของครูอนุบาล
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คูมือ การใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
เพื่อเสริมสรางการรับรูความสามารถของตนของครูอนุบาล

เอกสารฉบับนี้เปนคําแนะนําในการใช “กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ
ผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรูความสามารถของตนของครูอนุบาล” ซึ่งรายละเอียดใน
เอกสารจะอธิบายใหผูนํากระบวนการนี้ไปใชไดเขาใจในประเด็นตาง ๆ ที่เปนพื้นฐานของการพัฒนา
กระบวนการนี้ และมีแนวทางในการนํากระบวนการนี้ไปใช เพื่อใหการจัดดําเนินการเปนไปตาม
ขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการและบรรลุตามเปาหมาย
เอกสารฉบับนี้ประกอบดวย
1. กระบวนการเรี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ ผ สานการชี้ แ นะเพื่ อ เสริ ม สร า งการรั บ รู
ความสามารถของตนของรูอนุบาล
2. แนวทางในการนํากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะไปใช
1. กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรูความสามารถ
ของตนของครูอนุบาล
1.1 แนวคิด
1.2 วัตถุประสงคของกระบวนการ
1.3 หลักการของกระบวนการ
1.4 เนื้อหาของกระบวนการ
1.5 ขอบเขตของกระบวนการ
1.6 ขั้นตอนของกระบวนการ
1.7 การประเมินผลกระบวนการ
2. แนวทางในการนํากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
2.1 การจัดทําแผนการจัดทํากิจกรรม
2.2 บทบาทของผูเขารวมกระบวนการ
2.3 การสรางบรรยากาศที่เอือ้ ตอการเรียนรู
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1. กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัตผิ สานการชี้แนะ ประกอบดวย
1.1 แนวคิด
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเปนกระบวนการเรียนรูและการสะทอน
ความคิดจากประสบการณอยางตอเนื่องเปนรายบุคคลผานกลุมการเรียนรูในประเด็นที่สนใจศึกษา
รวมกัน ดวยการสรางสรรคทางปญญาพรอมทั้งการลงมือปฏิบัติจริงภายใตสถานการณและบริบทของ
การทํ า งานในช ว งระยะเวลาหนึ่ ง โดยมี ผู ชี้ แ นะให ค วามช ว ยเหลื อ หรื อ จั ด กิ จ กรรมต า ง ๆตลอด
ระยะเวลาการของการเรียนรูและคอย ๆ ลดบทบาทลงที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดจากสภาพที่เปนอยูไปสูสภาพที่พึงปรารถนา ผานกระบวนการทางปญญาดวยการสรางความ
ไววางใจและการใชเครื่องมือทางภาษาในการกอรูปทางความคิดและการพัฒนาศักยภาพในการ
แกปญหาดวยตนเองของสมาชิกกลุมการเรียนรู
1.2 วัตถุประสงคของกระบวนการ
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา โดยการเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติงานที่เปนการพัฒนาองคความรู
และกระบวนการทํางานในสถานศึกษา เพื่อใหเกิดการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพของครู
1.3 หลักการของกระบวนการ
1) ใหความสําคัญกับการเรียนรูเปนรายบุคคลและการเรียนรูของ
องคกรควบคูไปกับการปฏิบัติงานอยางสมดุล โดยการใหผูเขารวมกระบวนการมีโอกาสเรียนรูจากผูอื่น
และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณในการเรียนรู และสรางความสัมพันธอันดีตอไป
2) กําหนดประเด็น/ปญหา/โครงการที่มีความสําคัญ และศึกษา
อยางลุมลึก โดยเชื่อวาปญหาเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูและการแสวงหาความรู การหาแนวทางใน
การแกปญหาอยางเปนระบบสามารถนําไปสูความสําเร็จในการทํางานดวยการทําความเขาใจกับ
ปญหาอยางชัดเจนทุกแงมุม โดยการคิดวิธีแกปญหา จัดทําแผนปฏิบัติการ ลงมือปฏิบัติตามแผน
สะทอนความคิดและสรุปเปนความรู
3) การใชคําถามเปนสิ่งสําคัญในกระบวนการที่ชวยใหเกิดการเรียนรู
การสรางความเขาใจการสรางสรรค การตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติ
4) การนําเสนอประเด็นปญหา การแสดงความคิดเห็น และการ
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ตัดสินใจเปนสิทธิ์ของผูนําเสนอ กลุมการเรียนรูและผูชี้แนะมีบทบาทสําคัญในการเปนผูสังเกต เปน
ผูฟงที่ดีและใชคําถามตอผูนําเสนอเพื่อใหเกิดความกระจางในความคิดและการตัดสินใจดวยตนเอง
ภายใตบรรยากาศของความเสมอภาคและการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5) กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะทําใหเกิด
ความรูที่สามารถนําไปใชไดจริงจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการลงมือปฏิบัติงานในสถานการณจริง
และเป น การสร า งกระบวนการเรี ย นรู ควบคู กับ การทํ า งาน โดยเน น การสะทอ นความคิ ด จากการ
ปฏิบัติงานในสถานการณปจจุบัน และมุงสูการปฏิบัติ
6) การปฏิบัติงานภายในกระบวนเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะจะตองมีความสอดคลองสัมพันธกับวิถีของการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
1.4 เนื้อหาสาระของกระบวนการ
1) เนื้อหาของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อ
การสรางความเขาใจในกระบวนการและบทบาทของผูเขารวมกระบวนการ
2) เนื้อหาของประเด็น/ปญหา/โครงการที่มุงศึกษา
1.5 ขอบเขตของการเรียนรูจากการปฏิบัตผิ สานการชี้แนะ
การนําการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ผูวิจัยได
กําหนดขอบเขตของการนํากระบวนการนี้ไปใชดังนี้
1) การเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเปนกระบวนการเรียนรู
อยางตอเนื่องควบคูกับการปฏิบัติงาน โดยจัดเปนกลุมการเรียนรูกลุมเล็กจํานวน 4-8 คน เพื่อรวมกัน
ขบคิด แกปญหา ทําความเขาใจ รวมกันปฏิบัติและพัฒนาการรู จากการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริงดวย
การเรียนรูและการสะทอนความคิดผานกลุมการเรียนรูและลงมือปฏิบัติงานในชวงระยะเวลาหนึ่งที่
กําหนด
2) ผูที่เขารวมในกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
ประกอบดวย สมาชิกในกลุมการเรียนรูและกลุมผูชี้แนะ โดยมีบทบาททั้งเปนผูนําเสนอ ผูสนับสนุนผู
ชี้แนะในการเรียนรูและการทํางานรวมกันในบรรยากาศที่เปนประชาธิปไตย
3) การเลือกประเด็น/ปญหา/โครงการที่ทําตองมีความสนใจรวมกันและ
มีความสําคัญเพียงพอและมีคุณคาเมื่อเทียบกับการใชระยะเวลาในการศึกษา
4) องคประกอบสําคัญของการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
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ประกอบดวยความรูที่กําหนดไวเปนแนวทาง มุมมองที่ไดจากการซักถามการคิดใครครวญ และการ
ดําเนินการแกไขทดลองเพื่อการเรียนรูควบคูการพัฒนา และการสรุปสิ่งที่ไดรับจากการเรียนรูควบคูก บั
การปฏิบัติงาน

1.6 รายละเอียดของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัตผิ สานการชี้แนะ
1.6.1 ขั้นตอนการดําเนินงานของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก
1) ขั้นเตรียมการ เปนการเตรียมพรอมสําหรับการเขารวม
กระบวนการ เริ่มดวยการแนะนําตัว การเริ่มตนความสัมพันธเปนกลุม และรายบุคคล
มีกิจกรรมทีด่ ําเนินการคือ
• ประชุมปฐมนิเทศ: ชี้แจง อธิบายคูมือประกอบกระบวนการ วางแผนการทํางาน
• เยี่ยมชั้นเรียน: สังเกตการเรียนการสอน พูดคุยกับครู
• เก็บขอมูลพืน้ ฐานของครู
2) ขัน้ ผสานไมตรี เปนการสรางความรวมมือรวมใจในการ
เรียนรูรวมกัน ผานการเรียนรูบทบาทในกิจกรรมตาง ๆ การคนหาปญหาและการสรุปประเด็น/ ปญหาที่
ศึกษารวมกัน
มีกิจกรรมทีด่ ําเนินการคือ
• ประชุมกลุมการเรียนรู: ครูผูเขารวมกระบวนการฝกบทบาทสมาชิกกลุม
(ผูนําเสนอ ผูส นับสนุน)
ผูใชกระบวนการทําหนาที่ชี้แนะ
• ชี้แนะรายบุคคล: กระตุนและชึ้แนะใหครูสํารวจและทําความกระจางกับปญหาของตน
• ใหความรูเ กีย่ วกับเนื้อหาที่ตองการใหครูเรียนรู
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3) ขัน้ สรางวิถีการเรียนรู เปนการสรางกระบวนการเรียนรูและ
ความรูความเขาใจตลอดจนทักษะตาง ๆ
มีกิจกรรมทีด่ ําเนินการคือ
• ประชุมกลุมการเรียนรู: กําหนดปญหารวมกันและปญหารายบุคคล
หาวิธีแกปญหา
วางแผนการใชในชั้นเรียน
นําผลการใชมาแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู
หาวิธีการใหม ๆ มาใชแทนวิธีเกาทีย่ ังไมไดผล
สะทอนความคิด
สรุปความรู
• ชี้แนะรายบุคคล: กระตุนและชี้แนะใหครูคนหาวิธกี ารของตนเอง
• นําวิธีการแกปญหาไปใชในชั้นเรียน/ลงมือปฏิบัติ
• ใหความรูเ กีย่ วกับเนื้อหาที่ตองการใหครูเรียนรู/ ฝกปฏิบัติเพิ่มเติม
4) ขัน้ สรุปและประเมินผล เปนการสรุปสิง่ ทีไ่ ดเรียนรูจาก
กระบวนการ และประเมินกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
มีกิจกรรมทีด่ ําเนินการคือ
• ประชุมกลุมการเรียนรู: สรุปผลการเรียนรูและประเมินกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ
ผสานการชี้แนะ
1.6.2 กิจกรรมหลักของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
ประกอบดวย 4 กิจกรรม คือ
1)
กิจกรรมการเรียนรูเนื้อหาสาระและฝกปฏิบัติ เปนกิจกรรมที่ทําใหเกิด
ความรูความเขาใจ ความรูในสวนนี้เปนความรูที่กําหนดไวเปนแนวทาง เพื่อใหมีฐานในการคิดและ
การทํางานในกิจกรรมอื่น ๆ ของกระบวนการนี้ นอกจากนี้ยังมีการใชคูมือประกอบกระบวนการเรียนรู
จากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ และเอกสารเกี่ยวกับประเด็น ปญหา สิ่งที่ตองการศึกษาใหผูเขารวม
กระบวนการไดศึกษา
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2) กิจกรรมการประชุมกลุมการเรียนรู เปนกิจกรรมการประชุมกลุมเล็ก 4-8
คน เปนการเรียนรูดวยการสะทอนความคิดเปนรายบุคคลผานกลุมการเรียนรู และมีผูชี้แนะเปนผู
อํานวยความสะดวกใหกลุมการเรียนรู บทบาทของของสมาชิกในกลุมการเรียนรูเปนทั้งนําเสนอใน
สวนงานของตนเอง และเปนผูสนับสนุนเมื่อสมาชิกในกลุมคนอื่น ๆ เปนผูสนับสนุน โดยมีลําดับขั้นใน
การสนทนาและการสะทอนความคิด คือ การนําเสนอของผูนําเสนอ การถามคําถามของผูสนับสนุน
เพื่อใหผูนําเสนอกระจางในความคิด ผูนําเสนอหาแนวทาง สรุปและตัดสินใจดวยตนเอง โดยในแตละ
ขั้นจะจัดเปนรอบและใหเวลาแตละคนเทากัน ทําใหสมาชิกในกลุมการเรียนรูไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3) กิจกรรมการชี้แนะ เปนการสนับสนุนครูเปนรายบุคคลและกลุมการเรียนรู ใหมี
การเรียนรูและการทํางานไดอยางราบรื่นตลอดกระบวนการ และสงเสริมการพัฒนาเปนรายบุคคล มี
เปาหมายเพื่อพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงทางความคิดจากสภาพที่เปนอยูไปสูสภาพที่พึงปรารถนา ผาน
การสนทนาและการสะทอนความคิด และผูชี้แนะจะคอย ๆ ลดบทบาทลงเมื่อผูรับการชี้แนะและกลุม
การเรียนรูพัฒนาไดมากขึ้น
4) การลงมือปฏิบัติ เปนการเรียนรูจากการลงมือทําจริงจากแผนหรือสิ่งที่กําหนด
ไว เพื่ อ ที่ จ ะสามารถรั บ รู ป ญ หาและแก ป ญ หาในสถานการณ จ ริ ง ทํ า ให เ กิ ด การเรี ย นรู จ าก
ประสบการณผานการปฏิบัติจริง
1.6.3 กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ ประกอบดวย
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูมี 7 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นการระบุปญหา เปนขั้นที่ผูเขารวมกระบวนการตองศึกษา
ปญหาขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา และตัดสินใจในการเลือกปญหา โดยมีผูชี้แนะและสมาชิกในกลุม
การเรียนรูชวยเหลือใหผูเขารวมกระบวนการเกิดความกระจางในปญหา จนสามารถกําหนดปญหาได
อยางชัดเจน
ขั้นที่ 2 ขั้นการหาวิธีแกปญหา เปนขั้นที่ผูเขารวมกระบวนการหา
วิธีการแกปญหาและคัดเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการแกปญหา โดยมีผูชี้แนะและสมาชิกในกลุมการ
เรียนรูชวยเหลือใหผูเขารวมกระบวนการเกิดความกระจางในความคิด จนสามารถเลือกวิธีการที่ดีที่สุด
ในการแกปญหาได
ขั้นที่ 3 ขั้นการวางแผนและการใชในชั้นเรียน เปนขั้นที่ผูเขารวม
กระบวนการวางแผนการนําวิธีแกปญหาไปใชในชั้นเรียน และนําไปใชจริงในชั้นเรียนเพื่อศึกษาความ
เปนไปไดในการแกปญหาในบริบทจริง
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ขั้นที่ 4 ขั้นการนําผลการใชมาแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู เปนขั้นที่
สมาชิกในกลุมการเรียนรูนําเสนอผลที่ไดจากการแกปญหาทั้งในสวนที่ไดผลและไมไดผลในกลุมการ
เรียนรูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขั้นที่ 5 ขั้นการหาวิธีการใหมแทนวิธีการเดิมที่ไมไดผล เปนขั้นที่
สมาชิกในกลุมการเรียนรูปรับเปลี่ยนวิธีการแกปญหาเดิมที่ไมไดผลและหาวิธีการใหมในการแกปญหา
โดยนําขอมูลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชในการแกปญหาดวยวิธีการใหไดผลมากขึ้น
ขั้นที่ 6 ขั้นการสะทอนความคิด เปนขั้นที่สมาชิกในกลุมการเรียนรู
สะทอนความคิดจากสิ่งที่ไดเรียนรูและปฏิบัติ
ขั้นที่ 7 ขั้นการสรุปความรู เปนขั้นที่สมาชิกในกลุมการเรียนรูสรุป
เกี่ยวกับความรูที่ไดรับจากกระบวนการและวิธีการเรียนรู
1.7 การประเมินผล
1) กอนและหลังใชกระบวนการการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะใช
แบบวัดการรับรูความสามารถของตนของครู และแบบประเมินความสามารถของครูในการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรู เพื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังใชกระบวนการ
2) ระหวางการใชกระบวนการ สมาชิกในกลุมประเมินตนเองจากสิง่ ที่ไดเรียนรู และ
ผูชี้แนะประเมินความกาวหนาของผูรับการชี้แนะและกลุม การเรียนรู เพื่อใหแนวทางและชี้แนะไดอยาง
ตอเนื่อง
3) เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ สมาชิกกลุม การเรียนรูและกลุมการเรียนรูสรุปสิ่งที่ได
เรียนรูและประเมินกระบวนการ
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2

แนวทางในการนํากระบวนการเรียนรูจ ากการปฏิบตั ิผสานการชีแ้ นะไปใช

การจัดกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรู
ความสามารถของตนของครูอนุบาลนั้น สามารถนําไปใชอยางประสบความสําเร็จไดตามแนวทาง
ตอไปนี้
2.1 การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ
ในจั ด กระบวนการเรี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ ผ สานการชี้ แ นะเพื่ อ เสริ ม สร า งการรั บ รู
ความสามารถของตนของครูอนุบาล สามารถวางแผนการจัดกรรมไดโดยสามารถปรับเปลี่ยนเวลา
และยื ดหยุน กิจกรรมได ตามความเหมาะสม แตต อ งมีการคํา นึ ง ถึ งกิ จ กรรมหลัก และการดํา เนิน
กระบวนการใหสัมพันธกับกระบวนกาเรียนรู ดูตัวอยางแผนการดําเนินกิจกรรมตลอดไดที่ภาคผนวก
2.2 บทบาทของผูเ ขารวมกระบวนการ ประกอบดวย
บทบาทของผูชี้แนะ
1) ผูชี้แนะเปนผูอํานวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู กลุมการเรียนรู และการเรียนรู
รายบุคคล โดยทําหนาที่เปนที่ปรึกษาชวยเหลือ ประคับประคองในการเรียนรูของผูเขารวมกระบวนการ
จนประสบความสําเร็จ
2) ผูชี้แนะสรางความไววางใจ สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดกับสมาชิกและกลุมการ
เรียนรูตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน
3) ผูชี้แนะตองมีความเขาใจในกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ และมี
ความรูความเขาใจตลอดจนทักษะที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระของประเด็นปญหาหรือสิ่งที่สนใจใน
การศึกษารวมกัน
4)
ผูชี้แนะตองติดตามความกาวหนาของผูเขารวมกระบวนการอยางตอเนื่อง โดยมี
ความสามารถในการสังเกตวิธีการเรียนรู วิธีคิด และการแกไขปญหา เพื่อสามารถวางแนวทางการ
ชี้แนะกับผูเขารวมกระบวนเปนรายบุคคลและกลุมการเรียนรู มีการใชคําถามเปนเครื่องมือสําคัญใน
การทําใหผูเขารวมกระบวนการแสวงหาแนวทางหรือคําตอบตลอดจนการสรางแนวทางการพัฒนา
ตนเองของผูเขารวมกระบวนการใหสามารถพัฒนาตนเองได
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บทบาทของสมาชิกกลุมการเรียนรู ประกอบดวย
1) ผูนําเสนอ
ทุก คนในกลุ ม การเรี ย นรู จ ะมี บ ทบาทในการนํา เสนอสิ่ ง ที่ ได เ รีย นรู ปฏิบั ติ ผ า นการ
สะทอนความคิดในกลุมการเรียนรู ตองเตรียมเนื้อหาที่จะนําเสนอใหกระชับชัดเจน รับฟงคําถาม
ผูสนับสนุนจากสมาชิกกลุมการเรียนรูอยางตั้งใจ คิด ตอบคําถามและตัดสินใจดวยตนเอง
2) ผูสนับสนุน เปนผูฟง อยางตั้งใจ ใชคําถามใหผนู ําเสนอกระจางในความคิด
สังเกตและใชความคิดเพื่อหาแนวทางสนับสนุนผูน ําเสนอ ตลอดจนเคารพสิทธิในการตัดสินใจของผู
นําเสนอ

2.3 การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ประกอบดวย
1) การสรางการสนับสนุนผูเขารวมใหเกิดการเรียนรู โดยใหเวลามากขึ้นในการสรางกลุม
การการเรียนรู การใชกระบวนการคิด สรางความเขาใจในการเรียนรู เพื่อใหการดําเนินกระบวนการมี
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2) การแสดงบทบาทของตนเองอยางเหมาะสมใหเวลาในการเขาใจและฝกฝนเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบทบาทที่เหมาะสม เมื่อเปนผูนําเสนอหรือผูสนับสนุน
3) การใชกระบวนการคิด สรางความเขาในการเรียนรู โดยเตรียมแนวคําถาม และฝกฝน
กระบวนการใชคําถามเพื่อหาคําตอบเพิ่มเติม
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แผนการจัดกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรูความสามารถของตนของครูอนุบาล
ขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนรูจาก
กิจกรรม
การปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะ
1. ขั้นเตรียมการ
1. การเตรียมการ
และสราง
ความคุนเคยใน
วิธีการ

หมายเหตุ
วัตถุประสงค

ขั้นตอนการทํากิจกรรม

กิจกรรมการชีแ้ นะขณะ
ปฏิบัติงาน

เพื่อใหผูเขารวมใน
กระบวนการเรียนรูมีความ
เขาใจในกระบวนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติผสาน
การชี้แนะและมีความ
พรอมที่จะเขาสู
กระบวนการเรียนรู

1.แนะนําตัวผูร วม
กระบวนการเรียนรู
2.แนะนําและทําความ
เขาใจกระบวนการเรียนรู
จากการปฏิบัตผิ สานการ
ชี้แนะ
3. ทดลองแสดงบทบาท
ในกระบวนการเรียนรูจาก
การปฏิบัติผสานการชี้แนะ
4. พูดคุยเกีย่ วกับการ
ประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็ก

1. เยี่ยมชมหองเรียนและ
สรางความสัมพันธที่ดี
2. สังเกตการปฏิบัติงาน
ในประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู

1. ประเมินกอนเริ่ม
กระบวนการ
- การรับรูความสามารถ
ของตนของครูอนุบาล
- บุคลิกภาพครู
- ความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติในการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรู
2. ใหคูมือกระบวนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติ
ผสานการชี้แนะ
3. ใหคูมือการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรู
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ขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนรูจาก
กิจกรรม
การปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะ
1. ขั้นเตรียมการ
2. การศึกษา
2. ขั้นผสานไมตรี
ปญหา/ประเด็นที่
ตองการเรียนรู

หมายเหตุ
วัตถุประสงค

ขั้นตอนการทํากิจกรรม

กิจกรรมการชีแ้ นะขณะ
ปฏิบัติงาน

เพื่อใหสมาชิกในกลุมการ
เรียนรูไดศกึ ษาปญหา/
ประเด็นการเรียนรูใหเขาใจ
อยางรอบดานและถองแท

1. นําเสนอและพูดคุย
เกี่ยวกับปญหา/ประเด็น
การเรียนรูเกี่ยวกับการ
ประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กใน
หลายแงมุม
2. คัดเลือกปญหา/
ประเด็นที่ตองการเรียนรูที่
มีความสําคัญ และหา
ขอมูลเพิ่มเติมมา
สนับสนุน

1. เยี่ยมชมหองเรียนและ
สรางความสัมพันธที่ดี
2. สังเกตการปฏิบัติงาน
ในประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู
3. เก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหา/ประเด็นในการ
ประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูเพื่อ
ประกอบการชีแ้ นะ
4.ใหการชี้แนะครูเปน
รายบุคคลเพื่อความ
กระจางในการศึกษาปญหา
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ขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนรูจาก
กิจกรรม
การปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะ
3. ขั้นสรางวิถีการ
3. การกําหนด
เรียนรู
ประเด็นปญหา/
ประเด็นการเรียนรู
ที่ชัดเจน

หมายเหตุ
วัตถุประสงค

ขั้นตอนการทํากิจกรรม

กิจกรรมการชีแ้ นะขณะ
ปฏิบัติงาน

เพื่อใหสมาชิกในกลุมการ
เรียนรูไดมแี นวทางที่
ชัดเจนในการเรียนรูและ
การลงมือปฏิบัติ

1. กําหนดปญหา/
ประเด็นในการศึกษา
รวมกัน และของแตละ
บุคคล
2. ประชุมกลุม การเรียนรู
เพื่อสรางความชัดเจนใน
ขอบเขตของปญหา/
ประเด็นการศึกษา
3. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับปญหา/ประเด็นที่
ศึกษา

1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ในประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู
2. เก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหา/ประเด็นในการ
ประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูเพื่อ
ประกอบการชีแ้ นะ
3.ใหการชี้แนะครูเปน
รายบุคคลเพื่อความ
กระจางในการศึกษาปญหา
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ขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนรูจาก
กิจกรรม
การปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะ
3. ขั้นสรางวิถีการ
4.การนําเสนอ
เรียนรู
แนวทางในการ
แกปญหา/แนวทาง
ในการลงมือ
ปฏิบัติและลงมือ
ปฏิบัติ

หมายเหตุ
วัตถุประสงค

ขั้นตอนการทํากิจกรรม

กิจกรรมการชีแ้ นะขณะ
ปฏิบัติงาน

เพื่อใหสมาชิกในกลุมการ
เรียนรูไดกําหนดแนวทาง
ในการลงมือปฎิบัติที่
เหมาะสมและทดลอง
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดเขาใจ
ในสิ่งที่เรียนรูแ ละปฏิบัติ
พรอมทั้งศึกษาความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติ

1. วางแผนการปฏิบัติที่
ชัดเจนในการแกปญหา/
ศึกษาประเด็นการศึกษา
ดวยการนําเสนอในกลุม
การเรียนรู
2. ลงมือปฏิบัติในการ
แกปญหาแลวนําขอคนพบ
ที่ไดจากการปฏิบัติมา
นําเสนอ

1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ในประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู
2. เก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหา/ประเด็นในการ
ประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูเพื่อ
ประกอบการชีแ้ นะ
3. ใหความสนับสนุน
อํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู
4.ใหการชี้แนะครูเปน
รายบุคคล
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ขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนรูจาก
กิจกรรม
การปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะ
3. ขั้นสรางวิถีการ
5.การลงมือ
เรียนรู
ปฏิบัติและสรุปสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ

หมายเหตุ
วัตถุประสงค

ขั้นตอนการทํากิจกรรม

กิจกรรมการชีแ้ นะขณะ
ปฏิบัติงาน

เพื่อใหสมาชิกในกลุมการ
เรียนรูไดกําหนดแนวทาง
ในการลงมือปฎิบัติที่
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและ
ทดลองปฏิบัติงานเพื่อให
ไดเขาในสิ่งที่เรียนรูและ
ปฏิบัติพรอมทั้งสรุปสิ่งที่
เรียนรูและความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ

1. นําเสนอสิง่ ที่ไดปฏิบัติ
ในการแกปญหา/ศึกษา
ประเด็นการศึกษา ซักถาม
สรางความกระจางใน
ความคิดและการลงมือ
ปฏิบัติในกลุมการเรียนรู
2. วางแผนการปฏิบัติที่
ใหไดผลดียิ่งขึน้
3. ลงมือปฏิบัติในการ
แกปญหาแลวนําขอคนพบ
ที่ไดจากการปฏิบัติมา
นําเสนอ

1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ในประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู
2. เก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหา/ประเด็นในการ
ประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูเพื่อ
ประกอบการชีแ้ นะ
3. ใหความสนับสนุน
อํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู
4.ใหการชี้แนะครูเปน
รายบุคคล
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ขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนรูจาก
กิจกรรม
การปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะ
3. ขั้นสรางวิถีการ
6. การลงมือ
เรียนรู
ปฏิบัติและสรุปสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ

หมายเหตุ
วัตถุประสงค

ขั้นตอนการทํากิจกรรม

กิจกรรมการชีแ้ นะขณะ
ปฏิบัติงาน

เพื่อใหสมาชิกในกลุมการ
เรียนรูไดกําหนดแนวทาง
ในการลงมือปฎิบัติที่
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและ
ทดลองปฏิบัติงานเพื่อให
ไดเขาในสิ่งที่เรียนรูและ
ปฏิบัติพรอมทั้งสรุปสิ่งที่
เรียนรูและความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ

1. นําเสนอสิง่ ที่ไดปฏิบัติ
ในการแกปญหา/ศึกษา
ประเด็นการศึกษา ซักถาม
สรางความกระจางใน
ความคิดและการลงมือ
ปฏิบัติในกลุมการเรียนรู
2. วางแผนการปฏิบัติที่
ใหไดผลดียิ่งขึน้
3. ลงมือปฏิบัติในการ
แกปญหาแลวนําขอคนพบ
ที่ไดจากการปฏิบัติมา
นําเสนอ

1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ในประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู
2. เก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหา/ประเด็นในการ
ประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูเพื่อ
ประกอบการชีแ้ นะ
3. ใหความสนับสนุน
อํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู
4.ใหการชี้แนะครูเปน
รายบุคคล
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ขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนรูจาก
กิจกรรม
การปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะ
3. ขั้นสรางวิถีการ
7.การพัฒนาใหดี
เรียนรู
ขึ้นหรือใช
แนวทางอืน่ ๆ ที่
ดีกวา ลงมือ
ปฏิบัติและสรุปสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ

หมายเหตุ
วัตถุประสงค

ขั้นตอนการทํากิจกรรม

กิจกรรมการชีแ้ นะขณะ
ปฏิบัติงาน

เพื่อใหสมาชิกในกลุมการ
เรียนรูไดกําหนดแนวทาง
ในการลงมือปฎิบัติที่
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและ
ทดลองปฏิบัติงานเพื่อให
ไดเขาในสิ่งที่เรียนรูและ
ปฏิบัติพรอมทั้งสรุปสิ่งที่
เรียนรูและความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ

1. นําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติหรือการพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติเพื่อใหผลดี
ยิ่งขึ้น
2.ลงมือปฎิบัติงานตาม
แผนที่วางไว
3. วางแผนการปฏิบัติที่
ใหไดผลดียิ่งขึน้
4. ลงมือปฏิบัติในการ
แกปญหาแลวนําขอคนพบ
ที่ไดจากการปฏิบัติมา
นําเสนอ

1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ในประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู
2. เก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหา/ประเด็นในการ
ประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูเพื่อ
ประกอบการชีแ้ นะ
3. ใหความสนับสนุน
อํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู
4.ใหการชี้แนะครูเปน
รายบุคคลสําหรับผูที่
ตองการความชวยเหลือ
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ขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนรูจาก
กิจกรรม
การปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะ
3. ขั้นสรางวิถีการ
8.การพัฒนาใหดี
เรียนรู
ขึ้นหรือใช
แนวทางอืน่ ๆ ที่
ดีกวา ลงมือ
ปฏิบัติและสรุปสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ

หมายเหตุ
วัตถุประสงค

ขั้นตอนการทํากิจกรรม

กิจกรรมการชีแ้ นะขณะ
ปฏิบัติงาน

เพื่อใหสมาชิกในกลุมการ
เรียนรูไดกําหนดแนวทาง
ในการลงมือปฎิบัติที่
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและ
ทดลองปฏิบัติงานเพื่อให
ไดเขาในสิ่งที่เรียนรูและ
ปฏิบัติพรอมทั้งสรุปสิ่งที่
เรียนรูและความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ

1. นําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติหรือการพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติเพื่อใหผลดี
ยิ่งขึ้น
2.ลงมือปฎิบัติงานตาม
แผนที่วางไว
3. วางแผนการปฏิบัติที่
ใหไดผลดียิ่งขึน้
4. ลงมือปฏิบัติในการ
แกปญหาแลวนําขอคนพบ
ที่ไดจากการปฏิบัติมา
นําเสนอ

1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ในประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู
2. เก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหา/ประเด็นในการ
ประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูเพื่อ
ประกอบการชีแ้ นะ
3. ใหความสนับสนุน
อํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู
4.ใหการชี้แนะครูเปน
รายบุคคลสําหรับผูที่
ตองการความชวยเหลือ
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ขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนรูจาก
กิจกรรม
การปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะ
3. ขั้นสรางวิถีการ
9.การพัฒนาใหดี
เรียนรู
ขึ้นหรือใช
แนวทางอืน่ ๆ ที่
ดีกวา ลงมือ
ปฏิบัติและสรุปสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ

หมายเหตุ
วัตถุประสงค

ขั้นตอนการทํากิจกรรม

กิจกรรมการชีแ้ นะขณะ
ปฏิบัติงาน

เพื่อใหสมาชิกในกลุมการ
เรียนรูไดกําหนดแนวทาง
ในการลงมือปฎิบัติที่
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและ
ทดลองปฏิบัติงานเพื่อให
ไดเขาในสิ่งที่เรียนรูและ
ปฏิบัติพรอมทั้งสรุปสิ่งที่
เรียนรูและความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ

1. นําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติหรือการพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติเพื่อใหผลดี
ยิ่งขึ้น
2.ลงมือปฎิบัติงานตาม
แผนที่วางไว
3. วางแผนการปฏิบัติที่
ใหไดผลดียิ่งขึน้
4. ลงมือปฏิบัติในการ
แกปญหาแลวนําขอคนพบ
ที่ไดจากการปฏิบัติมา
นําเสนอ

1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ในประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู
2. เก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหา/ประเด็นในการ
ประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูเพื่อ
ประกอบการชีแ้ นะ
3. ใหความสนับสนุน
อํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู
4.ใหการชี้แนะครูเปน
รายบุคคลสําหรับผูที่
ตองการความชวยเหลือ
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ขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนรูจาก
กิจกรรม
การปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะ
3. ขั้นสรางวิถีการ
10.การพัฒนาให
เรียนรู
ดีขึ้นหรือใช
แนวทางอืน่ ๆ ที่
ดีกวา ลงมือ
ปฏิบัติและสรุปสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ

หมายเหตุ
วัตถุประสงค

ขั้นตอนการทํากิจกรรม

กิจกรรมการชีแ้ นะขณะ
ปฏิบัติงาน

เพื่อใหสมาชิกในกลุมการ
เรียนรูไดกําหนดแนวทาง
ในการลงมือปฎิบัติที่
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและ
ทดลองปฏิบัติงานเพื่อให
ไดเขาในสิ่งที่เรียนรูและ
ปฏิบัติพรอมทั้งสรุปสิ่งที่
เรียนรูและความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ

1. นําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติหรือการพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติเพื่อใหผลดี
ยิ่งขึ้น
2.ลงมือปฎิบัติงานตาม
แผนที่วางไว
3. วางแผนการปฏิบัติที่
ใหไดผลดียิ่งขึน้
4. ลงมือปฏิบัติในการ
แกปญหาแลวนําขอคนพบ
ที่ไดจากการปฏิบัติมา
นําเสนอ

1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ในประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู
2. เก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหา/ประเด็นในการ
ประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูเพื่อ
ประกอบการชีแ้ นะ
3. ใหความสนับสนุน
อํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู
4.ใหการชี้แนะครูเปน
รายบุคคลสําหรับผูที่
ตองการความชวยเหลือ
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ขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนรูจาก
กิจกรรม
การปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะ
4. ขั้นสรุปและ
11.การสรุป
ประเมินผล
ความรูที่ไดรบั จาก
กระบวนการ
เรียนรู

หมายเหตุ
วัตถุประสงค

ขั้นตอนการทํากิจกรรม

กิจกรรมการชีแ้ นะขณะ
ปฏิบัติงาน

เพื่อใหสมาชิกในกลุมการ
เรียนรูไดสรุปองคความรูที่
ไดรับจากกระบวนการ
เรียนรู

1.นําเสนอขอคนพบจาก
สิ่งที่ไดเรียนรูแ ละลงมือ
ปฎิบัติในกลุมการเรียนรู
2.สมาชิกกลุมการเรียนรู
สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูรวมกัน

1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ในประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู
2. เก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหา/ประเด็นในการ
ประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูเพื่อ
ประกอบการชีแ้ นะ
3. ใหความสนับสนุน
อํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู
4.สรุปความรูรวมกันกับ
ครู
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ขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนรูจาก
กิจกรรม
การปฏิบัติผสานการ
ชี้แนะ
4. ขั้นสรุปและ
12.สะทอน
ประเมินผล
ความคิดและชืน่
ชมผลงาน

หมายเหตุ
วัตถุประสงค

ขั้นตอนการทํากิจกรรม

กิจกรรมการชีแ้ นะขณะ
ปฏิบัติงาน

เพื่อใหสมาชิกในกลุมการ
เรียนรูไดสะทอนความคิด
และชื่นชมผลงาน

1.สมาชิกในกลุมการ
เรียนรูสะทอนความคิดใน
สิ่งที่ไดเรียนรู
2.ชื่นชมผลงานของ
สมาชิกในกลุม และผลการ
เรียนรูของกลุม

1. ใหความสนับสนุน
อํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู
2.สะทอนความคิดและ
รวมกันกับครูในการชื่นชม
ผลงาน
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวอรพรรณ บุตรกตัญู เกิดวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2517 ที่อําเภอ
ธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป
การศึกษา 2538 และปรัชญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ทีจ่ ุฬาลงกรณมหาวิทยา ในปการศึกษา 2542 เขา
ศึกษาตอในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ที่ครุศาสตรมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2545 ปจจุบัน
เปนอาจารยประจําสาขาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

